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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 2 juli 2014 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
De aangenomen motie vreemd aan de orde is als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
mevrouw E.H. Beving-Philips (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
A. Kerstholt (VVD) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA)  
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
H. van de Pol (CDA) 
mevrouw G. Seinen 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J. Smits (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
A.Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
 

 
 
 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA)  
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
K. Neutel (CDA) (vanaf agendapunt G8) 
H.J. van der Ven (CDA) (vanaf agendapunt H)
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en verwelkomt in het kader van Muziek in de Staten 
speciaal de muzikale talenten Laura Eshuis (piano) en Nathan Green (gitaar), deze talenten hebben 
vandaag een belangrijke inbreng. Laura heeft tijdens de lunch pianospel verzorgd. Nathan speelt en-
kele nummers tijdens de statenvergadering. Het niet alleen praten over muziek, maar ook luisteren 
naar muziek in de statenzaal is een idee geweest van Peters Zwiers (PvdA). 
Twee professionals uit het muzikale circuit, te weten Jan Stam van K&C en Gerrit Miedema van het 
Poppodium Apollo in Emmen voeren het woord. Hun pleidooi om zuinig te zijn op Drentse talenten en 
voor een erkend poppodium in Drenthe wordt kracht bijgezet door een videoboodschap van de Asser 
band Tangerine.  
 
C. Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd, als agendapunt H, op voorstel van de fracties van PvdA en Groen 
Links een motie vreemd aan de orde “Vierkant voor Werk”. 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 28 mei 2014 
Een binnengekomen opmerking op de concept besluitenlijst is verwerkt. De aangepaste besluitenlijst 
wordt vastgesteld. 
 
E. Ingekomen stukken 
Punt A2 (brief over Sensor City): de fractie van D66 vraagt deze brief te plaatsen op de agenda van 
de eerstvolgende FCBE-vergadering.   
N.a.v. de brief A8 op de LIS (26 bd 2014 003 423: overeenstemming met vierde medewerker) heeft de 
fractie van de SP vragen. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat er een schriftelijke ronde 
wordt gestart n.a.v. de brief A8 op de LIS (vragen anders dan over het persoonlijk dossier), GS be-
antwoorden de vragen, hierna kan het punt eventueel worden geagendeerd. 
De overige punten van de LIS worden afgehandeld als voorgesteld. 
 
F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G. Voorstellen 
 
G1. Statenstuk 2014-622, 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 26 mei 2014, kenmerk 22/SG/201400920, 
Evaluatie onderzoeksfunctie van Provinciale Staten 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
G2. Statenstuk 2014-619, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 april 2014, kenmerk 
16/SG/201400822, Ontwerp-Begroting 2015 c.a. Noordelijke Rekenkamer 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G3. Statenstuk 2014-625, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 mei 2014, kenmerk 
20/3.4/2014001599, 10e wijzigingstranche Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G4. Statenstuk 2014-627,  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2014, kenmerk 
21/3.3/2014003141, Provinciale financiering spoorknelpunt Zwolle-Herfte 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G5. Statenstuk 2014-632, 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 30 juni 2014, kenmerk 27/SG/201401707, 
Benoeming leden statencommissies en aanwijzing lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsver-
band Noord-Nederland 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G6. Statenstuk 2014-628, 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 16 juni 2014, kenmerk 25/SG/201401523, 
Verordening instelling en werkwijze van de Vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van 
de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G7. Statenstuk 2014-626, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2014, kenmerk 
19/3.1/2014002884, Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties staan over het algemeen positief tegenover het voorstel. Waardering is er voor de staten-
werkgroep STACOM. Voor wat betreft windenergie vragen de fracties duidelijkheid hoe Gedeputeerde 
Staten omgaan met het zoekgebied nu het nieuwe college van Emmen de plaatsing van windmolens 
afwijst. Ook wordt gevraagd naar de uitkomsten van het gesprek GS met het college van de gemeente 
Emmen.  
Positieve reacties nu de kernwaarde bedrijvigheid in de Actualisatie is opgenomen. Verder wordt aan 
het college gevraagd vaart te maken met het beleid t.a.v. recreatiewoningen. Een aantal fracties 
vraagt wanneer er duidelijkheid komt over het Transferium De Punt. Verder wordt bij het college aan-
dacht gevraagd voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt.  
 
De fractie van de PvdA heeft m.b.t. permanente bewoning van recreatiewoningen het standpunt ‘nee, 
tenzij’ en voor verdere uitwerking wacht de fractie de toegezegde discussienota af, die in het najaar 
verschijnt. De fractie is tevreden met de uitleg over Transferium de Punt en vraagt wanneer het ja/nee-
moment is. V.w.b. de lelieteelt vraagt de PvdA om maximale zorgvuldigheid. Er wordt gewezen op het 
verband tussen lelieteelt en de negatieve invloed op de vrijetijdseconomie. 
 
De fractie van de VVD is blij met de prominente plek van bedrijvigheid in het statenvoorstel. Werkge-
legenheid is en blijft belangrijk. De fractie dient samen met het CDA een motie in (M2014-12 Bedrij-
venterreinen). Uit het Statenvoorstel komt naar voren dat bij de ontwikkeling van alle hoogbouwplan-
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nen  een landschapsplan toegevoegd dient te worden, de VVD vindt dit onnodig. Permanente bewo-
ning recreatieverblijven: de VVD-fractie vindt dat gemeenten zelf keuzes moeten kunnen maken.  
 
De CDA-fractie heeft positieve woorden voor de Actualisatie, de fractie waardeert dat de kernwaarde 
bedrijvigheid, gericht op bedrijvigheid en werkgelegenheid, is opgenomen in het statenstuk. De frac-
ties van CDA en VVD overwegen een motie in te dienen (M2014-12) om aandacht te vragen voor 
bedrijventerreinen. Positief is de fractie over de regisserende rol van de provincie. 
 
De fractie van de SP is tevreden met de Actualisatie, maar wil meer een prominente plaats in de Actu-
alisatie voor de motie CO2-opslag. De discussie windenergie wordt in september verder gevoerd. 
V.w.b. permanente bewoning is de SP terughoudend, volgens de fractie is het een zaak van de wo-
ningbouwverenigingen, de fractie ziet de discussie in het najaar tegemoet. 

De PVV-fractie vindt dat in de Actualisatie veel over het bevorderen van natuur staat. Boeren dienen 
meer ruimte te krijgen om zich verder te kunnen ontplooien. Verder geeft de fractie aan dat bij het 
onderwerp windvisie te weinig aandacht is voor zaken die mensen raken zoals de waarde van de hui-
zen, gezondheid, laag frequent geluid, afstand tot huizen etc. De fractie van de PVV pleit voor onder-
zoek naar nut en noodzaak en wijst op de ongerustheid onder Drentse inwoners m.b.t. het winddos-
sier. De PVV-fractie is niet op voorhand tegen het Transferium, maar wil eerst meer informatie over 
nut en noodzaak. De PVV-fractie dient de volgende moties en amendementen in:                                                            
- Motie ongerustheid windenergie (2014-13)                                                                                             
- Motie 2014-15 Informeren wijziging EHS cs                                                                                                 
- Motie 2014-16 Maatschappelijke kosten batenanalyse Omgevingsvisie)                                               
- Amendement betreffende Robuust Natuursysteem (A 2014-3)                                                              
- Amendement A 2014-4 betreffende Transferium De Punt 

De fractie van D66 vraagt aandacht voor leegstand van panden o.a. op bedrijventerreinen en komt 
met een motie ‘Leegstandsregisseur’(M 2014-14). Dit wordt gezien als een handreiking naar gemeen-
ten. Gemeenten blijven eerstverantwoordelijke, maar de provincie kan een ‘overview’ hebben.  
De fractie vraagt om duidelijkheid i.v.m. onrust over eventuele proeven met CO2-opslag in de ge-
meente Noordenveld. M.b.t. de windvisie heeft de fractie zich constructief opgesteld. Er zijn nog veel 
onbeantwoorde vragen over bijv. gezondheidsaspecten en participatie van bewoners. De fractie dient 
een Amendement in (2014-2) over de paragraaf windenergie (5.2.2.) van de Omgevingsvisie.  

De fractie van de CU wacht op de verdere behandeling van windenergie in september en gaat er van-
uit dat gemaakte afspraken blijven bestaan. Vraag van de fractie is nog van wie nu de parkfondsen 
zijn. Positief dat GS aan de 3 P’s (people, planet en profit) in de Actualisatie nog een vierde P heeft 
toegevoegd, namelijk Purpose.  Recreatiewoningen: de fractie wacht de toegezegde notitie af, zij pleit 
voor duidelijk beleid. De fractie huldigt het standpunt: economie moet niet onze eerste religie zijn (er is 
meer dan economie). 

De fractie GL is niet onverdeeld blij met de Actualisatie. Er wordt ingeleverd op Kernwaarden ten 
voordele van economie en werk. Volgens de fractie is er sprake van een majeure beleidswijziging.  
Er is waardering voor de aanvullende brief Kaderwet Natuur. Er is nog onduidelijkheid over een on-
derdeel van de brief: er wordt gemeld dat de provincie niet beschikt over harde juridische middelen in 
de nieuwe WRO om gemeenten de natuurfunctie te doen opnemen. Dit geldt toch niet voor Natuur 
Netwerk Drenthe (NND)? Gevraagd wordt om mogelijkheden tot ingrijpen als er echt iets fout gaat. 
De fractie staat achter de tekst in de Actualisatie over permanente bewoning. 
Transferium: de fractie vindt dat er niet alvast een voorschot kan worden genomen door het transferi-
um op te nemen in een beleidsvisie, eerst moet het MER-onderzoek worden afgewacht. 
De GL-fractie wil graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen bij de lelieteelt. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat de wijze waarop de Actualisatie is opgepakt een goed proces 
is geweest met de werkgroep STACOM en met maatschappelijke partijen 
Bedrijvigheid: GS achten kernkwaliteiten hoog, maar vinden ‘reuring’ en werkgelegenheid ook belang-
rijk. GS willen beide zaken centraal stellen. Bij knellende regelgeving is altijd overleg mogelijk.  
Motie van het CDA en de VVD (M 2014-12 bedrijventerreinen) wordt deels ondersteund, de provincie 
wil altijd het gesprek voeren.  
De gedeputeerde ontraadt de motie 2014-14 Leegstandsmakelaar. De gemeenten kunnen dit zelf 
regelen. Het onderwerp leegstand wordt wel besproken in het portefeuillehouders overleg met ge-
meenten. 
Windenergie: GS vinden het belangrijk om in de geactualiseerde omgevingsvisie de afspraken met het 
Rijk te borgen. Een aantal zaken zoals parkfondsen, participatie en gezondheid worden nog vastge-
legd in de Windstrategie die behandeld gaat worden september. Geprobeerd wordt met betrokken 
partijen te komen tot een goede invulling van het zoekgebied en de 285,5 MW. Hierbij is het belangrijk 
zelf de regie te houden. Gebiedsvisie Wind is nog steeds het leidende document. De brief van minister 
Kamp geeft aan in ieder geval 150 MW (en maximaal 185MW) via de RcR procedure in Borger-
Odoorn en Aa en Hunze te willen realiseren. De gedeputeerde ontraadt Motie 2014-13 Ongerustheid 
windenergie, dit zelfde geldt voor Amendement Windenergie A 2014-2.  
GS hebben een goed kennismakingsgesprek gehad met het nieuwe college van Emmen. Op 15 au-
gustus is een nader overleg over het winddossier. 
Het Transferium De Punt was al opgenomen in de Omgevingsvisie, de gedeputeerde meldt dat nu 
eerst de discussie wordt gevoerd over de alternatieven en daarna vindt aan het eind van jaar besluit-
vorming plaats. Het amendement A 2014-4 Transferium De Punt wordt ontraden. 
Voor wat betreft lelieteelt: de discussie wordt gevoerd o.a. met het platform bollenteelt. De staten wor-
den op de hoogte gehouden. 
Volgens de gedeputeerde is het amendement van de PVV (A 2014-3, Robuust natuursysteem) niet 
nodig. Ook ontraadt de gedeputeerde Motie 2014-16 (Maatschappelijke kosten en baten analyse) van 
de PVV. 
Op de vraag van GL geeft de gedeputeerde aan dat de provincie geen planologische maatregelen kan 
treffen om in te grijpen als het gaat om het stelsel natuur richting gemeenten v.w.b. NND. Dit kan wel 
als het een EHS-gebied betreft en als het gaat om afwegingen tussen kernkwaliteiten en de kern-
waarde bedrijvigheid. 
 
Gedeputeerde Van de Boer geeft aan dat discussie over duurzame energievormen door blijft gaan, 
(technische) ontwikkelingen worden gevolgd. Duidelijk is dat er een einde komt aan energie uit fossie-
le brandstof. GS kiezen voor realistische mogelijkheden. 
De gedeputeerde meldt over de ontrust over CO2-opslag in de gemeente Noordenveld, dat een mo-
gelijke proef van de baan is. 
N.a.v. de motie 2014-15 Informeren wijziging EHS cs van de PVV deelt de gedeputeerde mee dat 
betrokkenen op alle mogelijke manieren worden geïnformeerd en dat de provincie tevens gehouden is 
aan wettelijke verplichtingen. De motie wordt ontraden. 
 
 
Toezeggingen van Gedeputeerde Staten: 
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat het punt permanente bewoning recreatiewoningen a.d.h.v. een 
notitie aan de orde komt in de OGB-vergadering van oktober. Aansluitend kunnen wijzigingen worden 
meegenomen in de Provinciale OmgevingsVerordening. 
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Gedeputeerde Van de Boer zegt nogmaals toe dat Motie 2010-40 (CO2-opslag) onverkort staat en dat 
deze motie wordt toegevoegd aan de Omgevingsvisie.  
 
De volgende amendementen en moties ingediend: 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2014-2 Amendement door D66 
Voor: CDA, SP, CU, PVV en D66 
Tegen: PvdA, VVD en GL 
Het amendement is verworpen. 

Windenergie 

A 2014-3 Amendement door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, CU GL en D66 
Het amendement is verworpen. 

Robuust natuursysteem 

A 2014-4 Amendement door PVV 
Voor: PVV en GL 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, SP, CU en D66 
Het amendement is verworpen. 

Transferium De Punt 

M 2014-12 Motie door CDA en VVD 
(ingetrokken) 

Bedrijventerreinen 

M 2014-13 Motie door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, CU, SP en D66 
De motie is verworpen. 

Ongerustheid windenergie 

M 2014-14 Motie door D66 
(ingetrokken) 

Leegstandsregisseur 

M 2014-15 Motie door PVV 
Voor: PVV en CDA 
Tegen: PvdA, VVD, GL, CU, SP en D66  
De motie is verworpen. 

Informeren wijziging EHS cs 

M 2014-16 Motie door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, GL, CU, SP en D66 
De motie is verworpen. 

Maatschappelijke kosten ba-
tenanalyse Omgevingsvisie 

 
Voorafgaand aan de stemming over Statenstuk 2014-626 legt de fractie van D66 een stemverklaring 
af: de fractie is voor het statenvoorstel, m.u.v. paragraaf 5.2.2. (windenergie). 
 
Het Statenstuk 2014-626 is ongeamendeerd vastgesteld. De fracties van PvdA, VVD, CDA, GL, CU, 
SP en D66 hebben voor het voorstel gestemd. De PVV-fractie heeft tegen het voorstel gestemd. 
 
 
G8. Statenstuk 2014-624, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 mei 2014, kenmerk 
20/3.2/2014003008, Gastvrije natuur, Natuurvisie 2040 Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties spreken waardering uit voor het statenstuk en de nagekomen, verduidelijkende memo. De 
fractie van CU waardeert ook de digitale verschijningsvorm van het statenstuk. De fracties willen op de 
hoogte blijven van de voorgang en ontwikkelingen. De realisatiestrategie (hoe wordt de Omgevingsvi-



 

8 

sie met beschikbare middelen gerealiseerd) wordt nauw gevolgd. De Staten willen hun controlerende 
rol goed kunnen vervullen. De VVD-fractie hecht aan de gebruikte, Drentse aanpak. De fractie van de 
PVV vindt dat er weinig aandacht is voor boeren. De fractie van GroenLinks spreekt van een laag 
ambitie niveau. 

Samenvattende reactie van GS: 
 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan niet alleen in te zetten op monitoring. In het najaar wordt invulling 
gegeven aan de realiteitsstrategie en worden werkbezoeken gebracht aan het veld. 
Voor wat betreft het lage ambitie niveau wijst de gedeputeerde naar de vele afspraken t/m 2027. 
 
Toezegging van gedeputeerde Munniksma 
De gedeputeerde zegt toe de verduidelijkende memo toe te voegen aan het Statenstuk 2014-624.  
 
Na stemming is het Statenvoorstel 2014-624 aanvaard. De fracties van PvdA, VVD, CDA, GL, CU, SP 
en D66 hebben voor het voorstel gestemd. De PVV-fractie heeft tegen het voorstel gestemd. 
 
 
H. Motie vreemd aan de orde 

De fracties van PvdA en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde in, met als onderwerp 
"Vierkant voor werk". De werkloosheid in Zuidoost Drenthe, Hoogeveen en de regio Hardenberg in 
Overijssel is 25% hoger dan het landelijk gemiddelde. De burgemeesters van deze regio's vinden dit 
onacceptabel en willen met het banenplan "Vierkant voor werk" de werkloosheid in de komende drie 
jaar terug dringen naar tenminste het landelijke gemiddelde.  

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties, m.u.v. de PVV, hebben de (aangepaste) motie ondertekend. Met de motie wordt het col-
lege van Gedeputeerde Staten verzocht om het banenplan "Vierkant voor werk" te ondersteunen en 
waar mogelijk te betrekken bij de uitvoering van arbeidsmarktgerichte maatregelen in Drenthe. Ook 
wordt het College gevraagd dit plan onder de aandacht te brengen in Den Haag zodat de gevraagde 
middelen beschikbaar worden gesteld. 

Samenvattende reactie van GS 

Gedeputeerde Van der Tuuk steunt de motie. Gedeputeerde Staten zijn nauw betrokken geweest bij 
het banenplan. 

De heer Uppelschoten legt een stemverklaring af, de gekozen benadering in de motie vreemd aan de 
orde doet volgens hem niets aan de echte problemen in ZO Drenthe. 
De volgende motie vreemd aan de orde is ingediend 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2014-17 Motie vreemd aan de orde door PvdA en GL 
Voor: PvdA, GL, CDA, SP, VVD, CU en D66 
Tegen: PVV 
De motie vreemd aan de orde is aangenomen. 

Vierkant voor werk 
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I. Sluiting 
 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 24 september 2014. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.15 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 24 september 2014 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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PvoA GROENLINKS

Motie vreemd aan de orde "Vierkant voor werk"

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 iuli 2Ot4.

Overwegende:

dat het banenplan "Vierkant voor werk", ondertekend door de burgemeesters van het

stedelijk netwerk Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen, in nauw overleg met

Gedeputeerde Staten van Drenthe is opgesteld;

dat in dit banenplan is vastgesteld dat de werkloosheid in de betrokken regio 25% hoger is

dan het landelijk gemiddelde en dit voor de burgemeesters n¡et acceptabel is;

dat de burgemeesters met het plan de werkloosheid ten minste naar het landelijk

gemiddelde willen terug dringen in de komende drie jaar;

dat de burgemeesters een dringend beroep doen op het Rijk om hiervoor de gevraagde

middelen ( € 75 miljoen) beschikbaar te stellen;

Van mening zijnde dat:
7

alles in het werk gesteld moet worden om de hoge werkloosheid in Zuidoost D nde

Het banenplan "Vierkant voor werk" te ondersteunen en waar mogelijk te betrekken bij de

uitvoering van arbeidsmarktgerichte maatregelen in Drenthe en op alle mogelíjke manieren

in Den Haag onder de aandacht te brengen zodat de gevraagde middelen beschikbaar

worden gesteld;

en gaat over tot de orde
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