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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 11 november 2020 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten, via  
het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:  
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2020/11-november/09:30.  
 
De aangenomen moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
 
Aanwezig: 
 
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) (tot en  
     en met agendapunt I)  
de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer G. Serlie (VVD) 

 
 
 
 
 
 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer G Zuur (CDA) 
mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
 
Afwezig: 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer Drukker (FvD) (vanaf agendapunt J 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2020/11-november/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 9.30 uur de digitale vergadering en deelt mee dat de stemming over de voor-
stellen en de ingediende amendementen en moties gebundeld plaatsvindt aan het einde van deze 
vergadering (agendapunt J).  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
 
De heer Nijmeijer (voorzitter van de Commissie van Onderzoek) heeft een mededeling over een te 
houden Kennisbijeenkomst Mobiliteit op woensdagmiddag 18 november a.s. 
 
Gedeputeerde Brink heeft een mededeling over de lobby m.b.t. RIS en toekomstige EU-fondsen.  
De gedeputeerde zegt toe de verstrekte informatie ook schriftelijk te verstrekken aan de Statenleden. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag over “oplossen PAS-
meldingen” (stikstofdossier) van de fracties van de VVD en het CDA. 
 
 
D. Beëdiging Voorzitter Noordelijke Rekenkamer 
 
Mevrouw J.G. Beukers-Maatje is door de voorzitter van PS beëdigd als voorzitter van de Noordelijke 
Rekenkamer (NRK). In een korte reactie spreekt zij haar dank uit voor de benoeming en benadrukt het 
belang van de NRK. 
 
 
E. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van PS van 7 oktober 2020 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
F. Ingekomen stukken 
 
Voorhangprocedure C1: subsidieverlening aan Agrarische Natuur Drenthe (AND) t.b.v. het pro-
ject Uitvoering DAW-maatregelen in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta 
ad € 1.858.310  
 
Zowel de PVV als D66 heeft bedenkingen tegen deze subsidie. 
De fractie van D66 vindt de beantwoording van GS op de vraag naar concrete doelen en resultaatver-
plichtingen onvoldoende en komt hierop terug in de Statencommissie OGB van 2 december bij de be-
handeling van het uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming. 
De fractie van de PVV is van mening dat dit (belangrijke) onderwerp zich niet leent voor een voor-
hangprocedure. Het vraagt om een betere onderbouwing die in de Statencommissie OGB aan de orde 
zou moeten komen. 
De meerderheid van PS kan instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidie-
verlening. 
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Gedeputeerde Kuipers zegt toe:  
- De aanstaande evaluatie van de DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) projecten toe te zenden 

aan PS. 
- De subsidiebeschikking, met daarin opgenomen de subsidievoorschriften en de verschillende  

categorieën, toe te zenden aan PS.  
 
Voorhangprocedure C2: subsidieverlening aan de Health Hub in Roden ad € 58.333,- ter over-
brugging van de periode richting de nieuwe fase en € 125.000,- voor de uitvoeringsperiode 
1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 voor de prestatieafspraken.  
 
Er zijn geen wensen/bedenkingen vanuit de staten. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening aan de 
Health Hub in Roden. 
 
 
De fractie van de PvdA vraagt om agendering van de brief van GS van 20 oktober 2020 over Beant-
woording vragen van FvD over Uitspraak Europees Hof (A2 van de LIS).  
Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie FCBE van 9 december 2020. 
 
De PVV-fractie vraagt om agendering van de brief van GS van 27 oktober over Motie 2020-10 Zon op 
dak (A3 van de LIS).  
Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 2 december 2020. 
 
 
G.  Rondvraag  
 
De fractie van Forum voor Democratie, de heer Velzing, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Bijl 
betreffende overlast Buslijn 73. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe snel werk te maken van de aanpak van de overlast en overtredingen in zo-
wel buslijn 73 van Qbuzz als de Arriva-trein tussen Emmen en Zwolle.  
 
 
H. Voorstellen 
  
A-stukken 
 
H-1. Investeringsagenda, thema Mobiliteit, voorstel van het college van Gedeputeerde Staten  
 van 12 mei 2020, kenmerk 20/5.2/2020001040 
 Statenstuk 2020-935 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
H-2. Belastingverordening provincie Drenthe 2021; voorstel van het college van Gedeputeerde  
 Staten van 22 september 2020, kenmerk 39/5.3/2020001807 
 Statenstuk 2020-960 
 
De fractie van Forum van Democratie geeft een stemverklaring af en geeft aan tegen dit voorstel te 
stemmen. De begroting laat zien dat er ruimte is voor verlaging van belasting die ten goede kan ko-
men aan de burger. 
Het Statenstuk wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
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H-3. Correctie Tarieventabel Belastingverordening 2020; voorstel van het college van  
 Gedeputeerde Staten van 27 oktober 2020, kenmerk 44/5.1/2020002030 
 Statenstuk 2020-962 
 
De fractie van Forum van Democratie geeft een stemverklaring af en geeft aan tegen dit voorstel te 
stemmen. De correctie dient terug te vloeien naar de Drentse burger. 
 
Het Statenstuk wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
 
B-stukken 
 
H-4. Algemene beschouwingen:  

a. Begroting 2021, 7e wijziging van de Begroting 2020; voorstel van het college van  
Gedeputeerde Staten van 30 september 2020, kenmerk 40/5.6/2020001855  
Statenstuk 2020-961. 

b. Investeringsagenda PLUS 2020-2023; voorstel van het college van Gedeputeerde  
Staten van 8 september 2020, kenmerk: 37/5.6/2020001733 
Statenstuk 2020-954 

 
Ad 4a. Statenstuk-961, gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Begroting 2021 vast te stellen; 
- de lasten en de baten in de Begroting 2021 te autoriseren; 
- het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2021 ongewijzigd te laten; 
- de 7e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen; 
- een nieuwe bestemmingsreserve Verstrekte subsidies in te stellen; 
- het Normenkader 2020 vast te stellen en GS te mandateren wijzigingen in het Normenkader goed 

te keuren, indien deze tussen 11 november 2020 en 31 december 2020 plaatsvinden; 
- het Controleprotocol 2020 vast te stellen; 
- kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2021. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe in het eerste en tweede kwartaal (Q1 en Q2) 2021 PS nader te zullen 
informeren (openbare plan) over het tegengaan van oxiderende en dalende gronden. Schriftelijke in-
formatie volgt hierover.  
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat de actualisatie van de ‘Agenda voor Groen Herstel’ zal worden 
afgerond in maart 2021 en daarna zal worden voorgelegd aan PS. 
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen.  
 
Moties 
- De fractie van de ChristenUnie dient motie M 2020-30 ‘Jongerenadviesraad Drenthe’ in. 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
- De fractie van Partij voor de Dieren dient motie M 2020-31 ‘Oxiderende gronden’ in. Na toezeg-

ging door GS/Kuipers wordt de motie ingetrokken. 
- De fracties van Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66 en SP dienen motie M 2020-32 ‘Agenda 

voor groen herstel’ in. De motie wordt na toezegging door GS/Jumelet aangehouden.  
- De fractie van Partij voor de Dieren dient motie M 2020-33 ‘Herziening Flora en Faunabeleidsplan’ 

in. De motie wordt verworpen.  
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- De fracties van PvdA, ChristenUnie. GroenLinks, CDA, SP, D66 dienen motie M 2020-34 ‘Frisse 
start na Corona’ in. De motie wordt aangenomen. 

- De fracties van VVD en CDA dienen motie M 2020-35 ‘Burgerparticipatie en energietransitie’ in. 
De motie wordt aangenomen.  Stemverklaring PVV en FvD. De PVV geeft mede namens FvD aan 
de motie (van harte) te steunen nu het uitgangspunt is dat bij deze participatie het juist gaat om 
het mee laten doen en denken van ‘gewone mensen’ en dat hiervoor nieuwe instrumenten zullen 
worden ingezet.   

Voor meer informatie over de uitslag stemming moties: zie agendapunt J. Stemmingen. 
 

Ad 4b. Statenstuk 954 , gevraagd wordt om te besluiten: 
- De investeringsagenda 2023 vast te stellen, inclusief de toedeling van middelen aan de thema’s 

conform de tabel die in de Investeringsagenda is opgenomen. 
- Aan de vastgestelde financiële ruimte van € 50 miljoen voor de Investeringsagenda plus 2020-

2023 aan de reserve Investeringsagenda toe te voegen: 
o € 2 miljoen uit de vrije ruimte uit de begroting 2020 
o € 8,5 miljoen uit de reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 
o € 2,5 miljoen voorgenomen bijdrage aan de regiodeal ‘Focus op vrijetijdseconomie’; 
o De dekking van de € 2,5 miljoen voorgenomen bijdrage regiodeal vast te stellen. Deze be-

staat uit: 
• € 0,7 miljoen rekeningresultaat 2019; is reeds bij de besluitvorming over Jaarstukken 

2019 vastgesteld en toegevoegd aan de reserve Investeringsagenda 2020-2023; 
• € 1,3 miljoen resultaat over de verrekening van provinciegrens overschrijdende samen-

werking met Overijssel; 
• € 0,5 miljoen inzet middelen uit de reserve VES. 

- De toevoeging van de € 13 miljoen plaats te laten vinden via een separate begrotingswijziging. 
- Per thema uitgewerkte voorstellen ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen. Na 

vaststelling van deze uitwerking worden de middelen via een begrotingswijziging onder pro-
gramma 9 beschikbaar gesteld. 

- Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 de nog niet uitgegeven middelen voor de oude Investe-
ringsagenda over te hevelen naar programma 9 van de begroting. 

- Over de uitvoering en voornemens van de Investeringsagenda te rapporteren volgens de regulie-
ren P&C cyclus. 

 
Amendementen 
- De fractie van de PVV dient amendement A 2020-10 ‘Reserve coronacrisis’ in. 

Het amendement wordt verworpen.  
- De PVV-fractie dient amendement A 2020-11 ‘Geen onttrekking aan reserve Investeringen Ver-

keer en Vervoer’. Het amendement wordt verworpen. 
Voor meer informatie over de uitslag stemming amendementen: zie agendapunt J. Stemmingen. 
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
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H-5. Drentse Woonagenda; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van  
 28 september 2020, kenmerk 38/5.13/2020001772 
 Statenstuk 2020-958 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Woonagenda vast te stellen; 
- € 2.0000.000,-- te onttrekken aan de Reserve Investeringsagenda 2020-2023 voor de uitvoering 

van de Woonagenda.   
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe: 
− op korte termijn het uitvoeringsprogramma van de Drentse Woonagenda toe te zenden aan PS. 

Daarnaast zal PS naast de P&C cyclus regelmatig worden geïnformeerd over deze agenda. 
− tevens is GS bereid input te leveren voor een Statenontmoeting over het onderwerp Wonen mocht 

PS deze organiseren.  
− Met de VDG te bespreken of gemeenten behoefte hebben aan extra ondersteuning v.w.b.de 

Drentse Woonagenda. 
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
 
H-6 Programma Ik ben Drents Ondernemer; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

van 1 september 2020, kenmerk 36/5.5/2020001683 
 Statenstuk 2020-952 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- het Programma Ik ben Drents Ondernemer voort te zetten; 
- € 3.484.150,-- beschikbaar te stellen voor het programma en dit voor € 3.118.861,-- te dekken uit 

bestaand budget en het restant te dekken uit de te ontvangen rijksbijdrage voor MKB Deal. 
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
 
H-7. Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023; voorstel van het college van Gedeputeerde  
 Staten van 28 september 2020, kenmerk 37/5.3/2020001724 
 Statenstuk 2020-953 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023 vast te stellen;   
- de financiering van de Expeditie (€ 4 miljoen) voor de gehele periode ter beschikking te stellen uit 

de Investeringsagenda 2020-2023;   
- binnen het budget van de Expeditie € 1.000.000,-- ter beschikking te stellen voor het Programma 

Lokale Energietransitie Drenthe;  
- binnen het budget van de Expeditie € 300.000,-- ter beschikking te stellen voor de Subsidierege-

ling Collectieve Energie-initiatieven.  
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Toezegging 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat de periodieke terugkoppeling aan PS over de expeditie Energie-
neutraal wonen 2020-2023, jaarlijks zal plaatsvinden. 
 
Amendementen 
- de fracties van de PVV dient amendement A 2020-12 ‘Vervallen Operationeel Doel 5.1 en 5.2’ in;  

Dit amendement wordt verworpen.  
- De PVV-fractie dient amendement A 2020-13 ‘Minimumeis participatie’ in. Dit amendement wordt 

verworpen. SP stemverklaring: De fractie van de SP is tegen het amendement. Het uitgangspunt 
van minimaal 50% bewonersparticipatie wordt onderschreven maar niet zoals dit is verwoord in 
het amendement. 

Voor meer informatie over de uitslag stemming amendementen: zie agendapunt J. Stemmingen.   
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
 
H-8. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerweg) op 

de N34; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, ken-
merk 38/5.3/2020001760 

 Statenstuk 2020-955 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de aansluiting Odoornerweg op de N34 definitief te onttrekken aan het openbaar verkeer.  
 
Besluit  
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
 
H-9. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op  
 de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats; voorstel van het college van Gedeputeerde  
 Staten van 15 september 2020, kenmerk 38/5.4/2020001761 
 Statenstuk 2020-956 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de aansluiting Borgerderweg op de N34, tezamen met de nabijgelegen carpoolplaats, definitief te 

onttrekken aan het openbaar verkeer.  
 
Besluit 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
 
H-10.  Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West; voorstel van het college van Gedeputeerde  
   Staten van 15 september 2020, kenmerk 38/5.14/2020001773 
   Statenstuk 2020-959 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- een aanvullend krediet  van € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten N34 en Emmen-

West; 
- de kapitaallasten van jaarlijks € 250.000,--,die voortvloeien uit de kredietaanpassing te dekken uit 

de post Kapitaallasten, zoals opgenomen in de Begroting 2020 en de volgende jaren;  
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- voor de kosten van de zandwinning bij De Huttenheugte een krediet beschikbaar te stellen van € 2 
miljoen. Deze kosten worden toegerekend aan andere provinciale projecten. 
 

Besluit 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stem-
mingen 
 
 
I. Motie vreemd aan de orde van de dag over oplossen PAS-meldingen” (stikstofdossier)  
  (M 2020-36) 
 
De motie, M 2020-36 Oplossen PAS-meldingen, wordt ingediend door de fracties van VVD, CDA en 
SLD en de PVV. De motie verzoekt GS te bevorderen dat het ministerie van LNV op korte termijn dui-
delijkheid gaat bieden aan ondernemers dat zij er op kunnen rekenen dat de benodigde vergunningen 
worden verstrekt. 
 
Besluit: 
De motie wordt met meerderheid van stemmen aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. 
Stemmingen 
 
 
J. Stemmingen (B-stukken) 
 
Amendementen 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2020-10 H4 Statenstuk 2020-954 

Investeringsagenda 
PLUS 

Amendement door PVV 
Voor: PVV, FvD (8 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, Sterk Lokaal Dren-
the, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij 
voor de Dieren (31 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Reserve coronacrisis 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2020-11 H4 Statenstuk 2020-954 

Investeringsagenda 
PLUS 

Amendement door PVV 
Voor: PVV, FvD (8 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, Sterk Lokaal Dren-
the, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij 
voor de Dieren (31 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Geen onttrekking aan 
reserve Investeringen 
Verkeer en Vervoer 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2020-12 H7 Statenstuk 2020-953 

Expeditie energieneu-
traal wonen 

Amendement door PVV 
Voor: PVV, FvD (8 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, Sterk Lokaal Dren-
the, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij 
voor de Dieren (31 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Vervallen Operationeel 
Doel 5.1 en 5.2  
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2020-13 H7 Statenstuk 2020-953 

Expeditie energieneu-
traal wonen  

Amendement door PVV 
Voor: PVV, FvD (8 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, D66, 
GroenLinks, SP, Sterk Lokaal Dren-
the, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij 
voor de Dieren (31 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Minimumeis participa-
tie 

 
Voorstellen 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-961 
 

Voor: FvD, PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lo-
kaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe (35 stemmen) 
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren (4 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.4a 
Begroting 2021, 7e wijzi-
ging van de Begroting 
2020 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-954 

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren (31 
stemmen) 
Tegen: FvD, PVV (8 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.4b 
Investeringsagenda PLUS 
2020-2023 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-958 

Voor: PvdA, PVV, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lo-
kaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren 
(34 stemmen) 
Tegen: FvD (5 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.5 
Drentse Woonagenda 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-952 

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren (31 
stemmen) 
Tegen: FvD, PVV (8 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.6 
Programma Ik ben Drents 
Ondernemer 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-953 

Voor: Fvd, PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren (36 
stemmen) 
Tegen: PVV (3 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.7 
Expeditie Energieneutraal 
Wonen 2020-2023 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-955 

Voor: Fvd, PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren (36 
stemmen) 
Tegen: PVV (3 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.8 
Onttrekken aan het open-
baar verkeer van de aan-
sluiting Emmen-Noord 
(Odoornerweg) op de N34 
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Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-956 

Voor: Fvd, PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren (36 
stemmen) 
Tegen: PVV (3 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt H.9 
Onttrekken aan het open-
baar verkeer van de aan-
sluiting Odoorn-Noord 
(Borgerderweg) op de 
N34 en de nabijgelegen 
carpoolplaats 

 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-959 

Voor: Fvd, PvdA, VVD, PVV, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk 
Lokaal Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe, Partij voor de Dieren 
(39 stemmen) 
Tegen: - (0 stemmen) 
Het Statenstuk wordt algemene stemmen aangenomen. 

Agendapunt H.10 
Bijstellen kredieten N34 
en Emmen-West 

 
Moties 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-30 H4 Statenstuk 2020-961  

Begroting 2021, 7e wijzi-
ging Begroting 2020 

Motie door ChristenUnie 
Voor: ChristenUnie, FvD, PvdA, 
PVV, VVD, SP, CDA, D66, Groen-
Links, Sterk Lokaal Drenthe, Op-
Drenthe, Partij voor de Dieren (39 
stemmen) 
Tegen: - (0 stemmen) 
De motie is met algemene stem-
men aangenomen. 

Jongerenadviesraad 
Drenthe 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-32 H4 Statenstuk 2020-961  

Begroting 2021, 7e wijzi-
ging Begroting 2020 

Motie door PvdD, ChristenUnie, 
D66 en SP  
 
De motie is aangehouden.  

Agenda voor groen 
herstel 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-33 H4 Statenstuk 2020-961  

Begroting 2021, 7e wijzi-
ging Begroting 2020 

Motie door PvdD  
Voor: Partij voor de Dieren, SP, D66 
(6 stemmen)  
Tegen: FvD, PvdA, VVD, PVV, 
CDA, GroenLinks, ChristenUnie, 
Sterk Lokaal Drenthe, OpDrenthe 
(33 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Herziening Flora en 
Faunabeleidsplan 
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Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-34 H4 Statenstuk 2020-961  

Begroting 2021, 7e wijzi-
ging Begroting 2020 

Motie door PvdA, CU. GL, CDA, 
SP, D66 
Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, 
GroenLinks, Sterk Lokaal Drenthe, 
ChristenUnie, OpDrenthe, Partij 
voor de Dieren (31 stemmen) 
Tegen: FvD, PVV (8 stemmen)  
De motie is aangenomen. 

Frisse start na Corona 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-35 H4 Statenstuk 2020-961  

Begroting 2021, 7e wijzi-
ging Begroting 2020 

Motie door VVD en CDA   
Voor: FvD, PvdA, VVD, CDA, PVV, 
D66, GroenLinks, Sterk Lokaal 
Drenthe, ChristenUnie, OpDrenthe 
(35 stemmen)  
Tegen: SP, Partij voor de Dieren (4 
stemmen) 
De motie is aangenomen. 

Burgerparticipatie en 
energietransitie 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-36 I Motie vreemd aan de 

orde van de dag  
Motie door VVD, CDA, SL, PVV 
Voor: FvD, PvdA, VVD, CDA, PVV, 
Sterk Lokaal Drenthe, OpDrenthe 
(26 stemmen)  
Tegen: SP, D66, ChristenUnie, 
GroenLinks, Partij voor de Dieren 
(13 stemmen) 
De motie is aangenomen.  

Oplossen PAS-
meldingen 

 
 
K. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 december 09.30 uur.  
 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.30 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2020. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 



MOTIE JONGERENADVIESRAAD DRENTHE 

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 11 november 2020


kennis genomen hebbende van de Begroting 2021, Statenstuk 2020-961


constateren dat er een groep enthousiaste jongeren is die zich wil inzetten voor de provinciale politiek door 
een ‘Jongerenadviesraad Drenthe’ te vormen;


constateren dat zij gevraagd en ongevraagd advies willen geven over provinciale beleidsthema’s die 
jongeren raken, andere jongeren willen enthousiasmeren over politiek, en willen samenwerken met andere 
organisaties voor verschillende projecten; 


overwegen dat in onze ‘Visie op de rol van het Drents parlement in de veranderende 
samenleving’ (Statenstuk 2018-859) wordt voorgesteld om de mogelijkheden van een ‘Drents 
jongerenparlement’ verder te verkennen;


overwegen dat de werkgroep ‘veranderende samenleving’ van het Drents parlement in haar 
jongerenprogramma het (verder onderzoeken tot het) opzetten van een jongerenraad heeft vastgesteld; 

spreken uit het jongereninitiatief om te komen tot een ‘Jongerenadviesraad Drenthe’ te ondersteunen;


verzoeken het college en de werkgroep om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en te 
komen tot goede spelregels om hun invloed op het provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten 
over de voortgang te informeren;


en gaan over tot de orde van de dag.


R.R. Pruisscher, ChristenUnie


A.M. Kleine Deters, D66

T. Potharst, Partij voor de Dieren

F. Zwaan–Albert, VVD

J. Roggen, PvdA

R.W. Camies, Forum voor Democratie


C. Mentink–Broekhuis, CDA

H.R. Nijmeijer, GroenLinks


M 2020-30



M 2020-34

CDA $P.PvoA

ChristenUnie GROENLINKS

Motie: Frisse start na corona

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 11 november 202O:

Constaterende dat:

Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken al 8 maanden lang hapert of tot stilstand
is gekomen en het einde van die periode nog niet in zicht is;

ln de tussentijd tal van sociaal-culturele activiteiten waarin vrijwilligers een grote rol
spelen geen doorgang hebben kunnen vinden;
Buurt- en dorpshuizen en het verenigingsleven activiteiten zien opdrogen, financiële
tekorten zien oplopen en mogelijk vrijwilligers zien afhaken;
Al deze voorzieningen, samen met scholen, kleine middenstand en ondernemers
bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van het wonen en leven in onze dorpen, kernen
en wijken;
Het veelal vrijwilligers zijn die het sociaal weefsel vormgeven en in stand houden;

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat onze dorpen, kernen en wijken niet inleveren op vitaliteit en
kwaliteit van het wonen en leven vanwege de Covid-l9 situatie;
Er ook weer een post corona tijdperk gaat komen waarna de samenleving een doorstart
kan maken en sociaal-culturele activiteiten weer opgepakt moeten kunnen worden
zonder financiële kopzorgen of gebrek aan vrijwilligers;
Een financiële impuls op dit moment moeilijk van de gemeenten gevraagd kan worden;

Spreekt uit dat

Wij als PS van Drenthe een financiële impuls aan het bevorderen van een "frisse start na

corona" in onze dorpen, kernen en wijken willen geven;

We hiervoor een provinciaal loket willen open stellen om financiële steun te verlenen á

€ 1-,- per inwoner met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 100.000,-
per gemeente;

De gelden laagdrempelig ingezet worden om de huidige periode door te komen en ná

corona een frisse start te kunnen maken;
De financiële bijdrage gedekt wordt uit de corona impulsgelden;

o

o

a

a

a

a

a

o

a

a

o

a

D66



Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

a Op heel korte termijn een regeling op te stellen, uit te werken en te publiceren;

En gaat overtot de orde van de dag

Namens de fractie van de

PvdA

CU

GroenLinks

CDA

SP

D66

Toelichtine

ln het voorjaar heeft de provincie een Snelloket Vrijetijdssector en een Snelloket Coronakunst
geopend.

Vanuit dezelfde aanpak wordt voorgesteld een Snelloket Frisse Start na Corona voor
vrijwilligers in de provincie te openen. Vanuit dit loket kunnen subsidies worden aangevraagd
om door (in hoofdzaak) vrijwilligers georganiseerde sociaal-culturele activiteiten mogelijk te
maken c.q. voort te zetten in de dorpen, kernen en wijken van Drenthe.

De belangrijkste doelstelling is om vrijwilligers vast te houden tijdens de coronaperiode. Om

hen gemotiveerd te houden en (financiële) belemmeringen weg te nemen zodat er na corona
weer met fris gemoed gewerkt kan worden aan de dynamiek in onze Drentse samenleving. Dan

gaat het om sociaal-culturele activiteiten als festivals, festiviteiten, sportieve en culturele
activiteiten of markten. Allemaal activiteiten die zonder inzet van vrijwilligers meestal niet
mogelijk zijn.

We behouden hiermee perspectief op een sociale en dynamische samenleving waarin mensen

met elkaar samenwerken en naar elkaar omzien.



M 2020-35

Drenthe

Motie burgerparticipatie besluitvorming energietransitie

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L1- november 2020,

Constaterende dat:
o De keuzes die Provincie en gemeenten maken bij de uitvoering van de Regionale Energie

Strategie en de Expeditie Energieneutraalwonen 2O2O-2O23- om de gewenste

energietransitie in Drenthe vorm te geven een grote impact hebben op de leefomgeving van

onze inwoners;
o Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat regio's nog veel moeten doen om

draagvlak te vinden voor bijvoorbeeld de RES;

o Dit ook in Drenthe het geval is;

Overwegende dat:
o Draagvlak in de samenleving cruciaal is voor het slagen van het energietransitieproces;
e Draagvlak wordt vergroot met een goed inspraakproces;
r Het organiseren van informatieavonden niet gelijkgesteld kan worden aan het organiseren

van inspraak;
r We inspraak zien als het kunnen aangeven van voorkeuren,

o waarbij gekozen kan worden uit meerdere opties, mede opgesteld door de politiek;
o waarbij juist ook individuele inwoners kunnen reageren, en niet (alleen)

georga niseerde belangenorganisaties;
o waarna er nog mogelijkheden zijn tot aanpassing van het voorstel, al dan niet via

amendementen door politieke partijen in raden en staten;
o waarbij het zo blijft dat politieke partijen hierin zelf hun afweging maken, maar wel

gevoed worden door de informatie uit het inspraakproces;

Verzoeken het college:
r Samen met de Drentse gemeenten een nieuwe en verdergaande aanpak voor de

burgerparticipatie bij de besluitvorming te ontwikkelen;
o Zo mogelijk gebruik te maken van de 'best practises' die naar verwachting worden

aangeleverd door het Rijk (Tweede kamer motie nummer 578 kenmerk 32-8L3);
r Deze aanpak in de praktijk te brengen bij de besluitvormingsprocessen van de

energietra nsitie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Bart van Dekken, CDA

Willemien Meeuwissen, VVD

CDA



Toelichting motie:
r De maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus hebben het niet alleen lastiger

gemaakt om burgerparticipatie te organiseren, maar ook de belangstelling van mensen voor
deze initiatieven niet heeft bevorderd;

o Het energietransitieproces is niet alleen een afspraak uit het klimaatakkoord maar draagt
ook bij aan de verbetering van waterveiligheid, werkgelegenheid, energieonafhankelijkheid
van ons land ten opzichte van andere landen en een gezondere leefomgeving;

o ln Drenthe moet in2O23 een reductie van2TYo ten opzichte van L januari 201-5 in het gebruik
van fossiele brandstoffen gemiddeld per huishouden gerealiseerd zijn door energiebesparing
en hernieuwbare opwek;

o * Bedoeld wordt de motie Mulder CS (nummer 578 kenmerk 32-81-3), mede ingediend door
de leden van der Lee, Sienot, Stoffer, Beckerman, Moorlag, Dik-Faber en Van Raan van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal;
r Een consultatiefunctie met mogelijkheden om burgerpanels te horen is in deze bedoeld. Een

formele lijn van besluitvorming zal altijd via de democratisch gekozen

volksve rtege nwoord igi ng plaatsvinden.



M 2020-36
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Motie Oplossen PAS-meldingen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op L1- november 2020,

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

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

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

toegezegd;

Overwegende dat:
r Het (langdurig) uitblijven van de legalisatie grote onzekerheid voor een grote groep

ondernemers veroorzaakt
r Deze onzekerheid ervoor zorgt dat deze ondernemers niet verder kunnen bouwen aan hun

bedrijl vooral in die situaties dat er bancaire financiering noodzakelijk is.

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

o De onzekerheid toeneemt doordat ondernemers niet worden meegenomen in de

communicatie omtrent het proces van legaliseren.

Verzoeken het college:

Te bevorderen, dat aan de hiervoor bedoelde ondernemers op korte termijn duidelijkheid wordt
verschaft door het ministerie van LNV, door hen schriftelijk op de hoogte te stellen, dat zij er op

kunnen rekenen dat de benodigde vergunning zal worden verstrekt, zodat het perspectief voor deze

groep helder is.

En gaan over tot de orde van de dag

WD
Johan Moes

PVV.

Bert Vorenkamp

CDA

Siemen Vegter

Sterk Lokaal

Alfred Schoenmaker



Toelichting motie:

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke
uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt voor
toestem m i ng voor activite iten die extra sti kstofuitstoot ve roo rza ken.

Deze uitspraak heeft zoals we allen weten grote invloed op Drenthe. Met deze motie vragen wij
aandacht voor de agrarische ondernemers en andere bedrijven die voor de uitspraak van de RvS niet
vergunningplichtig waren. Deze groep ondernemers verkeren op dit moment in grote onzekerheid
van het voortbestaan van hun bedrijf omdat de minister van LNV ondanks toezeggingen om te
legaliseren anderhalf jaar geleden nog niet met een oplossing is gekomen.

Deze groep waaronder veel jonge ondernemers kan op dit moment geen nieuwe leningen afsluiten
of is door de banken onder bijzonder beheer geplaatst. Hierdoor gaan verkopen niet door en kunnen
overnames op dit moment niet plaatsvinden. Onlangs heeft de minister haar wetsvoorstel
Stikstofreductie en natuurverbetering aangeboden; hierin staat dat nog gewerkt wordt aan een
oplossing. Het wetsvoorstel zal naar verwachting nog dit jaar door de kamer behandeld worden.

We beseffen ons terdege dat deze ondernemers niet per direct een vergunning kan worden verleend
en dat het tijd gaat kosten, tijd die deze ondernemers niet hebben. Het college van Drenthe zet zich

hier ook ten volle voor in en met het indienen van deze motie willen wij als indieners het college hier
in steunen.
Het is van groot belang dat de bedoelde ondernemers door het ministerie van LNV op korte termijn
duidelijkheid wordt verschaft door hen schriftelijk op de hoogte te stellen dat de benodigde
vergunning zal worden verstrekt.


