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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 24 september 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 moties zijn 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) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.A.M. Mentink (vanaf agendapunt I) 
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) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (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) (tot agendapunt I) 
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: 
J. Vester (SP) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) (vanaf agendapunt K) 
A. Vorenkamp (PVV) (vanaf agendapunt K) 
J.L. Stel (VVD) (vanaf agendapunt L) 
P.H. Oosterlaak (SP) (vanaf agendapunt L) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en verwelkomt de deelnemers van “Gast van de 
Staten”, o.a. mensen van de Passage uit Meppel, van KBO Hoogeveen en van Vrouwen van Nu Gas-
selternijveen.  
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda wordt, als agendapunt L, op voorstel van de fracties van het GL en CU een motie 
vreemd aan de orde ‘Geen eindopslag kernafval’ toegevoegd. 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering v an PS van 2 juli 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken A4, A8 en B2 worden betrokken bij agendapunt J5 (regieplan windenergie 
Drenthe). De fractie van GL stelt voor punt A2 van de LIS (onwenselijke ontwikkelingen in Stroomdal 
Drentse Aa) te agenderen voor de volgende OGB-vergadering indien de resterende vragen aan GS 
niet alsnog beantwoord zijn.  
De overige punten van de LIS worden afgehandeld als voorgesteld.  
 
 
F. Rondvraag 
De fractie van de CU heeft vragen gesteld over het mogelijke vertrek van het personeel van de recht-
banken uit Assen en Leeuwarden naar Groningen.  
De Commissaris van de Koning meldt dat de overplaatsingsplannen van personeel op dit moment van 
tafel zijn. De ministers Opstelten en Blok hebben de toezegging gedaan dat van de huidige verplaat-
sing van banen geen sprake kan zijn. Dit zou in tegenspraak zijn met eerdere gemaakte afspraken. Bij 
nieuwe plannen in de toekomst ontstaat een nieuwe situatie. Op dit moment is van overplaatsing naar 
Groningen vooralsnog geen sprake. 
 
 
G. Onderzoek geloofsbrieven 
De geloofsbrieven van de heer Mentink (CDA) worden onderzocht door de bij dit agendapunt be-
noemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Bakker (PvdA), de 
heer Vorenkamp (PVV) en de heer Smits (VVD).  
De heer Smits brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn 
bevonden en adviseert om de heer Mentink toe te laten als statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Mentink kan worden toegela-
ten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is de heer Van der Ven (CDA) geen lid meer van Pro-
vinciale Staten. 
 
H.  Afscheid 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot de heer Van der Ven en overhandigt hem een 
afscheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. Ook de heer Uppelschoten 
(PVV) spreekt de heer Van der Ven toe. 
De heer Van der Ven bedankt in een woord van afscheid de statenleden. 
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I.  Installatie 
De heer Mentink ondertekent de Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gede-
puteerde Staten en Provinciale Staten. Hij legt de eed af en is hiermee toegetreden tot Provinciale 
Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert de heer Mentink met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van de 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 
 
 
J.  Voorstellen  
 
J1. Statenstuk 2014-631 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 18 juni 2014, kenmerk 
25/3.8/2014003663, Intrekking Subsidieverordening j eugdzorg 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J2. Statenstuk 2014-633 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 3 juli 2014, kenmerk 27/3.1/2014003985, 
1e Financiële actualisatie 2014/3e wijziging Begrot ing 2014 

 
Erratum bij statenstuk 2014-633, 1e Financiële actu alisatie 2014/3e wijziging Begroting 2014  
 
Het voorstel (inclusief erratum) wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J3. Statenstuk 2014-636 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 25 augustus 2014, kenmerk 
35/SG/2014002279, Benoeming lid Begeleidingscommiss ie Accountant en aanwijzing tweede 
vicevoorzitter Provinciale Staten 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J4. Statenstuk 2014-630  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 18 juni 2014, kenmerk 
25/3.8/2014003659, Marketing en promotie van Drenth e/Marketing Drenthe 2015-2018 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De meerderheid van de fracties staat positief tegenover het voorstel. De fractie van CDA vraagt extra 
aandacht voor promotie van de dierentuin. De fractie van D66 vraagt aandacht van GS voor toerisme 
en recreatie vanuit de Duitse grensregio’s. De fractie van GL is positief over het plan, maar vindt dat 
de sector zelf meer zou kunnen bijdragen. De VVD pleit voor een consulaat in Duitsland, bijv. in Os-
nabrück.  
De PVV-fractie vraagt de gedeputeerde naar de doelstellingen van Marketing Drenthe en vraagt of de 
subsidie voor Marketing Drenthe wordt afgebouwd in de komende 4 jaren. De PVV steunt het staten-
voorstel niet na de beantwoording van GS te hebben aangehoord. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat Marketing Drenthe niet wordt afgebouwd de komende 4 
jaar. Er is een opdracht voor de komende periode om het merk ‘Drenthe’ neer te zetten, GS geven 
Marketing Drenthe mee veel aandacht te besteden aan de dierentuin.  
 
Toezegging: gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe binnen het beleidsterrein recreatie en toerisme 
aandacht te besteden aan de Duitse grensregio’s. 
 
Voorafgaand aan de stemming legt de heer Oosterlaak (SP) een stemverklaring af, de fractie kan niet 
instemmen met het voorstel. Voor dit standpunt verwijst hij naar de FCBE-vergadering van 10 sept. jl. 
De SP-fractie vraagt zich af of marketing werkt zoals het nu wordt ingezet. Het is de vraag waar het 
geld aan besteed moet worden (“aan glossy of aan fietspaden”). 
 
Na stemming is het Statenvoorstel 2014-630 bij meerderheid van stemmen aanvaard.  
De fracties van PvdA, D66, VVD, GL, CU en CDA hebben voor het voorstel gestemd. De fracties van 
SP en PVV hebben tegen gestemd. 
 
 
J5. Statenstuk 2014-634   HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 19 augustus 2014, kenmerk 
34/3.5/2014004935, Regieplan Windenergie Drenthe  
 
Bij agendapunt J5 verlaat statenlid Mentink (CDA) de vergadering, hij neemt niet deel aan de beraad-
slagingen noch aan de stemming.  

Samenvattende reacties van de fracties 
 
De fracties van de PvdA, VVD, CDA, SP, D66, CU en GL kunnen zich vinden in het voorstel van Ge-
deputeerde Staten, de fracties zijn overwegend positief over het feit dat de gemeente Emmen zijn 
verantwoordelijkheid neemt en voor 1 december 2014 komt met een raadsbesluit met daarin een re-
gieplan. De fracties zullen het proces blijven volgen en wijzen nogmaals op het belang van draagvlak 
creëren/vergroten.  

De fractie van de PvdA heeft zorgen over de techniek voor windmolens die wordt gebruikt, is dit wel 
conform de laatste stand van de techniek? De fractie dient daarom een motie in, M 2014-18 Techniek. 
Deze motie wordt ingetrokken, en in aangepaste vorm nogmaals ingediend M 2014-22. De “best be-
schikbare techniek” dient als uitgangspunt te worden genomen op het moment dat er windturbines 
geplaatst worden. Via deze (signaal)motie worden GS verzocht deze wens over te brengen aan de 
minister van Economische Zaken.  

De fracties van PvdA, CDA, GroenLinks, VVD en SP dienen een Motie ‘Communicatie’ (M2014-19) in. 
In de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze heeft het Rijk de regie over de plaatsing van wind-
turbines. Met de ingediende motie worden Gedeputeerde Staten verzocht om bij de minister van Eco-
nomische Zaken kenbaar te maken dat er in deze gemeenten een zorgvuldig communicatietraject 
gevolgd dient te worden. Hierbij moeten alle aspecten van gezondheid, geluidshinder, compensatie en 
participatie aan de orde komen. Daarnaast zijn de indienende fracties van mening dat een zorgvuldige 
planologische afweging gevolgd dient te worden.  

De fractie van het CDA dient een motie (M2014-20) in over een tijdelijke omgevingsvergunning. Daar-
in vraagt de fractie de mogelijkheden te onderzoeken om aan te verlenen omgevingsvergunningen 
voor de plaatsing van windmolens een tijdsduur te verbinden.  
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De D66-fractie dient een motie (M2014-21) in over draagvlakversterker Windenergie Veenkoloniën 

Drenthe. In deze motie wordt het College van Gedeputeerde Staten opgedragen een onafhankelijke 

‘draagvlakversterker’ aan te stellen voor de Veenkoloniën. Deze ‘draagvlakversterker’ draagt zorg voor 

een goede bewaking en uitvoering van het proces gedurende de looptijd van de RCR-procedure (Rijks 

Coördinatie Regeling).  

De fractie van de PVV geeft aan zich te blijven verzetten tegen de plannen om windenergie te realise-
ren. 

De fracties van GL en CU dienen een amendement (A 2014-5) in. De fracties vragen een passage op 
te nemen over de participatiegraad van bewoners in het ontwerpbesluit. 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma: begrijpt dat er zorgen zijn, GS blijven alert. GS hechten aan een goede 
relatie met de gemeente Emmen. GS houden de gemeente Emmen aan de gemaakte afspraken.  
Gedeputeerde Van de Boer: meldt dat de communicatie in dit proces beter had gemoeten, er zal nu 
meer aandacht voor zijn. De gedeputeerde zal optreden in de bemiddelende sfeer om zoveel mogelijk 
partijen bijeen te brengen.  
GS ontraden de ingediende moties 2014-18 en 2014-20. Er wordt een positief pre-advies gegeven 
m.b.t. de motie communicatie. 
 
Toezegging: gedeputeerde Van de Boer zegt toe dat GS zich daar waar mogelijk zal inspannen voor 
een zo groot mogelijke participatie van bewoners m.b.t. het regieplan Windenergie. Met deze toezeg-
ging wordt het amendement A 2014-5 ingetrokken. 
 
De volgende amendementen en moties zijn ingediend/in stemming gebracht: 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  
A 2014-5 Amendement door GL en CU 

(ingetrokken) 
Participatie 

M 2014-18 Motie door PvdA 
(ingetrokken) 

Techniek 

M 2014-19 Motie door PvdA, GL, VVD, CDA en SP 
Voor: PvdA, GL, VVD, CDA, SP, D66 en CU 
Tegen: PVV 
De motie is aangenomen . 

Communicatie 

M 2014-20 Motie door CDA  
Voor: CDA en PvdA  
Tegen: D66, GL, SP, VVD, PVV en CU 
De motie is verworpen.  

Omgevingsvergunning 

M 2014-21 Motie door D66 
Voor: PvdA, D66, GL (1 stem), SP en CDA 
Tegen: VVD, GL (1 stem), PVV en CU 
De motie is aangenomen. 

Draagvlakversterker 

M 2014-22 Motie door PvdA 
Voor: PvdA, GL, VVD, CDA, SP, D66 en CU 
Tegen: PVV  
De motie is aangenomen. 

Techniek 

 
Het Statenvoorstel 2014-634 is met meerderheid van stemmen aangenomen, de PVV heeft tegen het 
voorstel gestemd. 
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K. Brief van het college van Gedeputeerde Staten va n 2 september 2014, kenmerk  
36/2014005189, Bureau Marple 
 
De SP-fractie heeft via schriftelijke vragen (d.d. 29 augustus 2014) om opheldering gevraagd over 
“gemaakte inschattingsfouten, de zware onderzoeksmethodes en de imagoschade”. Er zijn n.a.v. de 
schriftelijke beantwoording (d.d. 2 september 2014) nogmaals vragen gesteld door de fractie van de 
SP. De fractie wil nu graag dat de politieke balans opgemaakt wordt van het gevoerde proces maar 
dat is nu nog niet geheel helder. Afhankelijk van de beantwoording bekijkt de fractie van de SP of een 
motie wordt ingediend. Na de beantwoording besluit de fractie van de SP een motie (M2014-23 Per-
soneelbeleid) in te dienen.  
Na tussenliggende reactie van de gedeputeerde wordt besloten de genoemde motie in te trekken en 
een gewijzigde motie (M 2014-24 Vermeende vermoedens plichtsverzuim) in te dienen. Deze motie 
wordt ingediend door SP, D66, GL, CDA en PVV. In de motie spreken de vijf fracties uit de gang van 
zaken ernstig te betreuren. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink: geeft aan dat het college op verschillende momenten heeft gewikt en gewogen. 
Het college staat achter de genomen besluiten. 
De gedeputeerde geeft aan dat hij gehele kwestie betreurt. Grote fouten zijn er volgens hem niet ge-
maakt, maar hij erkent dat er schade is voor mensen en voor de organisatie. “Dit is het zwaarste dos-
sier dat ik tot nu toe gehad heb en vooral vanwege de menselijke maat. Hier zijn alleen maar verlie-
zers”. 
Gedeputeerde Brink blijft erbij dat het onderzoek naar onregelmatigheden, zorgvuldig is gebeurd en 
ook dat het college daarbij niet over één nacht ijs is gegaan.  
 
Na een slotbetoog van gedeputeerde Brink, besluiten de vijf fracties de motie in te trekken “omdat de 
gedeputeerde toch voldoende het boetekleed heeft aangetrokken, en hem nu ook wel duidelijk is dat 
dit niet weer zo moet”, aldus de heer Oosterlaak (SP). 
 
De volgende moties zijn ingediend: 
 
M 2014-23 Motie door SP 

(ingetrokken) 
Personeelsbeleid 

M 2014-24 Motie door SP, CDA, PVV, D66 en GL 
(ingetrokken) 

Vermeende vermoedens 
plichtsverzuim 

 
De moties zijn beide ingetrokken. 
 
 
L. Motie vreemd aan de orde 
 
De Statenfracties GroenLinks en ChristenUnie dienen een motie vreemd aan de orde in, met als on-
derwerp ‘ondergrondse eindopslag van kernafval’. 

De aanleiding van de motie zijn de uitlatingen van minister Kamp in juli van dit jaar dat eindopslag van 
kernafval in de zoutkoepels onder Drenthe nog steeds mogelijk is, wat hem betreft. 

Samenvattende reactie van de fracties 
Een meerderheid van de fracties wil met de ingediende motie dat minister Kamp en de Tweede Kamer 
nogmaals op de hoogte gebracht worden van de mening van Provinciale Staten van Drenthe. De frac-
ties van de VVD en de PVV zien hiervan geen toegevoegde waarde. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
De gedeputeerde Van de Boer meldt nogmaals dat in de Omgevingsvisie is opgenomen dat kernafval 
niet in de zoutkoepels onder Drenthe moet komen. De  gedeputeerde verzet zich niet tegen de motie 
vreemd aan de orde waarin dit standpunt nogmaals wordt aangegeven.  

 
De volgende motie vreemd aan de orde is ingediend: 

M 2014-25 Motie door GL en CU 
Voor: GL, CU, PvdA, CDA, D66 en SP 
Tegen: VVD en PVV 
De motie is aangenomen. 

Geen eindopslag kernafval 

 
 
 
M.  Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 november 2014. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.42 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 12 november 2014 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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Motie communicatie M 2014-19

Provinciale Staten van Drenthe biieen oP24 september 2Ot.4'

orrenregende:
- dat in de RCR regeling, betrekking hebbende op windenergie in de gemeenten Borger odoorn

en Aa en Hunze, sprake is van een taaktelling van 150 Mw ( maximaal 185Mw);

- dat in de gebiedsvisie wind is aangenomen door Provinciale Staten van Drenthe, sprake is van

120 Mw;
- dat de minister van Economische Zaken, de heer Kamp, meerdere keren heeft aangegeven te

hechten aan draagvlak in de samenleving voor de plannen m.b.t. de plaatsing van windturbines;

- dat in provinciale Staten van Drenthe grote zorg bestaat over het draagvlak in het gebied, mede

veroorzaakt door het gebrek aan communicatie;

Constaterende:
- dat nog steeds geen sprake is van een zorgvuldige communicatie tussen het Rijk en de

initiatiefnemers enenijds en vertegenwoordigers van de bevolking anderzijds;

- dat tot nu toe alleen twee bijeenkomsten zijn georganiseerd waarvan het nut (volledie) ¡n tw¡jfel

kan worden getrokken;

- dat van een echte uitvoering van een communicat¡estrategie (indien aanwezig) nog niets

terecht is gekomen;

Van mening ziinde dat:
- voor het verkrijgen van (enig) draagvlak voor de invulling van de taakstelling voor de gemeenten

Borger -odoorn en Aa en Hunze een zorgvuldig communicatietraject dient te worden gevolgd

waarbij alle aspecten van gezondheid, geluidshinder, compensatie en participatie aan de orde

komen;
- Een zorgvuldige planologische afweging dient te worden gevolgd;

Vragen het College van GS:

De mening van Provinciale Staten van Drenthe aan de minister kenbaar te maken

En gaa n over tot de orde van de d Aangza ot*te4:

PvdA

CDA

Groen Links

WD
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H. Hornstra
K. Neutel ' (

G. van
J,L. Stel
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Motie Draagvlakversterker Windenergie Veenkoloniën Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 24 september 2014,

Constaterende,

- dat het Rijk via de Rijks Coördinatie Regeling de regie heeft bij de plaatsing van

windturbines in de Veenkoloniën
- dat Drenthe en de Drenten belang hebben bij een breed gedragen aanpak

aangaande de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën
-dat Emmen bij het windmolentraject een onafhankelijk persoon gaat aanstellen die dit traject gaat
begeleiden

Ovenruegende,

- dat bij de ontwikkeling van de plannen voor windenergie de verschillende partijen onvoldoende
tot elkaar zijn gekomen;

- dat mede hierdoor het gewenste draagvlak onder de inwoners van het zoekgebied nog niet
bereikt is;

- dat de noodzaak van betrouwbare, duurzame energie onverminderd van belang is
en dat windenergie hiervan deel uitmaakt;

Van mening zijnde, dat

- dat de belangen van alle betrokkenen moeten worden gewogen;
- dat draagvlak onontbeerlijk is bU dit proces. AøwVarnul

Besluiten

Het College van GS op te dragen

fl een onafhankelijke Draagvlakversterker aan te stellen voor de Veenkoloniën die zorg draagt
voor een goede bewaking en uitvoering van het proces gedurende de looptijd van de RCR-
procedure.

En gaan over tot de orde van de dag,
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M 2014-22
Motie laatste stand van de techniek,

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 24 september 2014,

Ovenrvegende
- dat in de RCR regeling m.b.t. de plaatsing van windturbines in de gemeenten Borger-Odoorn en

Aa en Hunze wordt uitgegaan van 150 Mw
- dat in de gebiedsvisie wind, aangenomen door Provinciale Staten van Drenthe, een taakstelling

van 120 Mw wordt genoemd
- dat uitgaande van een vermogen van 3 Mw per turbine er in de gebiedsvisie wind voor 40

turbines plaats moest worden gezocht
- dat van Europa/ Rijkswege het heel gebruikelijk is eisen (kwaliteit, emissie) te stellen aan nieuw

te ontwikkelen producten.

Van mening zijnde
- Dat, mede met het oog op het (cruciale) draagvlak de best beschikbare techniek op het tijdstip

van de definitieve plaatsing het uitgangspunt is (zowel vanuit de bewoners, als vanuit het
perpectief van de initiatiefnemers).

- Dit geldt voor het gehele zoekgebied

Vragen het College

De wens van Provinciale Staten van Drenthe over te brengen aan de minister van Economische
zaken

En gaan over tot de orde van de dag

PvdA. Hans Hornstra
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Mt 2014_25

Motie vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot
ondergrondse eindopslag van kernafval

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen te Assen
op24september 2014.
Overwegende dat

' Minister Kamp in juli naar aanleiding van een onderzoek
(naar opslag van kernafual in kleibodems) heeft laten
weten dat eindopslag van kernafual in de zoutkoepels
onder Drenthe nog steeds mogelijk is wat hem betreft

' Provinciale Staten van Drenthe meermalen hebben
besloten dat kernafual niet in de zoutkoepels onder
Drenthe terecht moet komen

' Dit besluit van belang is voor de besluitvorming van de
regering over de definitieve keuze voor een locatie van
de eindberging van kernafual

' Het van belang is dat regering en Tweede Kamer goede
nota nemen van de besluitvorming binnen de provincie
Drenthe, voordat er een besluit genomen wordt

Vragen het college
' Minister Kamp en de Tweede Kamer (nogmaals) op de

hoogte te stellen van de mening van Provinciale Staten
van Drenthe met betrekking tot de onwenselijkheid van
eindopslag van kernafual in de zoutkoepels onder
Drenthe

En gaan over tot de orde van de dag
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Bij lage met achtergrondinformatie :

i-noorden-
onseschikt-voor-kernafu al- 1 I 427 3 03 .html#.U_WrWV6O0fKc
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