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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 3 februari 2021 
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/2021/03-februari/09:30.  
 
Het aangenomen amendement is 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 (JA21) 
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 (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer Drukker (JA21) 
de heer F.P. Duut (JA21) 
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 (JA21) 
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) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/03-februari/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 I).  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
 
De heren Blinde, Omlo, Drukker en Camies vormen officieel vanaf vandaag de fractie van JA21. Ook 
de heer Duut is Statenlid van de fractie van JA21. 
 
De heer Bijl heeft een mededeling over het OV-bureau met betrekking tot de versobering van de 
dienstregeling gedurende de (strenge) lockdown. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Agendapunt G-4 ‘Begrotingswijziging Motie Frisse start na corona’ wordt op voorstel van de VVD be-
handeld als A-stuk. 
Aan de agenda worden toegevoegd twee moties vreemd aan de orde van de dag, de twee moties 
over hetzelfde onderwerp worden behandeld in agendapunt H: het betreft de motie ‘Overlast Vechtdal-
lijn van de fractie van de VVD en de motie ‘Maatregelen overlast Vechtdallijn’ van de PVV-fractie.  
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 november 2020 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De PVV-fractie heeft een vraag over stuk A6 over de tweejaarlijkse (volledige)afsluiting van de N33 
voor onderhoud. 
Gedeputeerde Bijl: De N33 is in eigendom en beheer van het Rijk. Die heeft een langjarig contract af-
gesloten voor onderhoud met een aannemer. De provincie heeft daar geen zeggenschap over. Wel is 
na overleg bereikt dat de weg niet 6 keer, maar 2 keer per jaar volledig wordt afgesloten voor onder-
houd. 
 
De fractie van Groen Links heeft een vraag over stuk A9 over het maaibeleid van de provincie langs 
provinciale wegen en vaarwegen in het bijzonder waar het gaat om de ‘Duizendknoop’. 
Gedeputeerde Jumelet: het maaisel van exoten, zoals de ‘Duizendknoop’, wordt apart afgevoerd en 
door Attero verwerkt. Onderzoek wordt gedaan hoe om te gaan met deze planten. Resultaten hiervan 
zullen t.z.t. ook met PS, worden gedeeld.  
 
De fracties van JA21 en de PVV hebben beiden een vraag over stuk A15 over ‘twijfelachtige herkomst 
van biomassa’.  
Gedeputeerde Stelpstra: Het college is nog bezig om het beleid over biomassa vorm te geven. In ses-
sies, ook met PS, is hierbij ook verwezen naar informatie van het Rijk. Het is uiteindelijk aan PS om de 
richting(kaders) hiervoor vast te stellen. Desgevraagd geeft hij aan dat het stoken van houtige bio-
massa niet de voorkeur heeft van GS. 
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De fractie van de ChristenUnie vraagt om agendering van de brief A10 van GS (Beantwoording vra-
gen door GS over uitspraak van Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld).  
Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie FCBE van 3 maart 2021. 
 
Voorhangprocedure C1: € 530.000,-- subsidieverlening aan de Wageningse Universiteit voor de 
uitvoering van het onderzoeksprogramma Eytemaheert 
 
De fractie van de PVV vraagt zich af of gemeenten naast de provincie ook € 0,5 miljoen aan het pro-
ject bijdragen. 
De PvdA-fractie wil meer inzicht in de prestatieverplichtingen die aan de te verstrekken subsidie wor-
den verbonden. 
 
Gedeputeerde Jumelet: het betreft hier een programma met cofinanciering. Van het Rijk komt € 1,0 
miljoen. De provincie stelt € 500.000 beschikbaar via de voorliggende subsidieverordening. Daarnaast 
komt eveneens € 500.000 uit de reguliere provinciale begroting als cofinanciering.  
 
Het programma is onderdeel van het hele programma van toekomstgerichte landbouw, het BBB-
programma. PS zullen bij gelegenheid worden geïnformeerd over de resultaten hiervan, inclusief het 
bereiken van de eigen provinciale doelstellingen.  
 
De meerderheid van PS kan instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidie-
verlening. 
 
 
F.  Rondvraag  
 
De fractie van het CDA, de heer Vegter, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Stelpstra over het 
verzoek van Vermillion Energy Netherlands voor het winnen van aardgas in de gemeenten Westerveld 
en Weststellingwerf. 
De VVD heeft als aanvullende vraag of het college van GS wil stilstaan bij de schadeafhandeling; een 
goede afhandeling met een vlotte procedure. 
GL roept op om het punt van de omgekeerde bewijslast landelijk op de agenda te zetten bij de poli-
tieke partijen. 
 
Gedeputeerde Stelpstra: er komen informatieavonden, gespreksavonden, waarin centraal staat hoe 
de participatie met de inwoners vorm zal worden gegeven. Daarna komt er een (hele) procedure die 
zo’n twee jaar vergt. Nu al zijn er contacten met inwoners, ook met GasDrOvF. De provincie Drenthe 
hamert op correcte schadeafhandeling. GS blijft consequent opkomen voor dat wat nodig is bij dit dos-
sier.   
 
 
G. Voorstellen 
 
A-stukken 
 
G-1. NRK rapport ‘Drenthe, de oerprovincie van Nederland, de marketing van het toerisme’;  
 voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 10 december 2020, kenmerk  
 50/SG/202100008 
 Statenstuk 2021-978 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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G-2. Investeringsagenda PLUS 2020-2023 kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie; voorstel van  
 het college van Gedeputeerde Staten van 1 december 2020, kenmerk 49/5.11/2020002445; 
 Statenstuk 2020-975 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G-4. Begrotingswijziging Motie Frisse start na corona; voorstel van het college van  
 Gedeputeerde Staten van 29 januari 2021, kenmerk 4/5.1/2021000189; 
 Statenstuk 2021-979 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
B-stuk 
 
G-3. Drentse Duitslandagenda 2020-2023; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten 

van 3 november 2020, kenmerk 5.12/2020002073; 
 Statenstuk 2020-967 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 vast te stellen.  
  
Amendement 
De fractie van de ChristenUnie dient amendement A 2021-01 ‘Duitslandagenda’ in. Dit amendement 
wordt aangenomen. 
  
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe (schriftelijk) te reageren op de vraag van de PVV waarom mensen 
die in Nederland werkzaam zijn in een sociale werkplaats zich niet in Duitsland mogen vestigen. 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de mogelijkheid te onderzoeken van een permanente Drentse verte-
genwoordiging in Nedersaksen.  
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de monitoring van de Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het 
aantal banen, in te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en controlecyclus. 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen.  
 
 
H. Moties vreemd aan de orde van de dag: ‘Voortdurende overlast Vechtdallijn’ (M 2021-01) 
 en ‘Maatregelen tegen overlast Vechtdallijn’ (M 2021-02) 
 
De motie, voortdurende overlast Vechtdallijn (M 2021-01), wordt ingediend door de fractie van de 
VVD. In de motie wordt GS opgeroepen in overleg te treden met Arriva, de provincie Overijssel en de 
Rijksoverheid om het gesprek te voeren over het oplossen van de problemen. Na beantwoording en 
toezegging van de gedeputeerde wordt de motie ingetrokken. 
De motie, maatregelen tegen overlast Vechtdallijn (M 2021-02), wordt ingediend door de PVV-fractie. 
De motie roept GS op om in overleg met Arriva en de provincie Overijssel de benodigde maatregelen 
te bepleiten op rijksniveau. 
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Toezegging: 
Gedeputeerde Bijl: zegt toe het resultaat van de overleggen met Arriva, de provincie Overijssel en het 
Rijk waar het gaat over de voortdurende overlast op de Vechtdallijn, terug te koppelen aan PS. 
 
Besluit: 
De motie 2021-1 wordt ingetrokken. 
De motie 2021-2 wordt verworpen. 
 
 
I. Stemmingen  
 
Amendement 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-01 G3 Statenstuk 2020-967 

Regiostedenfonds 
Amendement door ChristenUnie 
Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66, 
FvD, Sterk Lokaal Drenthe (36 
stemmen) 
Tegen: PVV (3 stemmen) 
Het amendement is aangeno-
men. 

Duitslandagenda 
(Statenstuk 2020-967) 

 
Voorstel 
 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-967 
 

Voor: PvdA, VVD, JA21, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 
D66, FvD, Sterk Lokaal Drenthe (36 stemmen) 
Tegen: PVV (3 stemmen) 
Het Statenstuk is aangenomen. 

Drentse Duitslandagenda 
2020-2023 

 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2020-02 H Motie vreemd aan de 

orde van de dag  
 

Motie door PVV  
Voor: PVV en FvD (5 stemmen)  
Tegen: PvdA, VVD, JA21, CDA, 
GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66,  
Sterk Lokaal Drenthe (34 stemmen) 
De motie is verworpen. 

Maatregelen tegen 
overlast Vechtdallijn  
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J. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 24 maart 2021 09.30 uur.  
 
 
De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 24 maart 2021. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 



A 2021-1

Amendement

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag
3 februari 2021, ter behandeling van Statenstuk 2020-967 inzake
de Drentse Duitslandagenda;

besluiten de bovengenoemde Duitslandagenda als volgt te wijzigen

ln de tekst op pagina 13, na de woorden "...Naast de verbinding
Emmen-Rheine gaat het daarbij ook om...", toe te voegen de
woorden "de verbinding tussen Emmen-Stadskanaal
(Nedersaksenlijn),. . . ".

Toelichting
ln het Europese jaar van het Spoor (2021) staat railverkeer in
bijzondere belangstelling. Door het expliciet vermelden van het
ontbrekende spoortraject tussen Emmen en Stadskanaal, wordt de
Nedersaksenlijn onderdeel van de gezamenlijke lobby richting het
Rijk en Europa voor het verbeteren van spoorverbindingen in de
grensregio.

lndieners
H,H. Veldsema
R.R. Pruisscher

ChristenUnie
ChristenUnie

R. du Long
B. van Dekken
R. Haan
A. Kleine Deters
T. Blinde
G. Dikkers
H. Velzing

PvdA
CDA
GroenLinks
D66
JA21
SP
FvD

Geconsolideerde tekst
ln samenwerking met de provincies Groningen en Overijssel bundelen we
onze krachten in de lobby richting Rijk en Europa om de
g rensoverschrijdende spoorverbi ndingen in de noordel ijke g rensreg io te
verbeteren. Naast de verbinding Emmen-Rheine gaat het daarbij ook
om de verbinding tussen Emmen-Stadskanaal (Nedersaksenlijn), de
verbetering van het personenspoorvervoer tussen Groningen en Bremen
(de Wunderline) en tussen Amsterdam en Berlijn.


