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Besluitenlijst 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 21 april 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/2021/21-april/09:30.  

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 J.W. Drukker (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 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) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
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 F.P. Duut (JA21) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal); agen-
dapunt J 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2021/21-april/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en deelt mee dat er mededelingen zijn van de gede-
puteerden Bijl en Jumelet. 
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
 
Gedeputeerde Bijl heeft een mededeling over de vervreemding van (delen van) Veenhuizen; na een 
lange verkoopprocedure heeft een consortium bestaande uit onder andere de stichting Het Drents 
Landschap 70 hectare grond met daarop ongeveer tachtig monumenten overgenomen van het Rijk. 
Dit stemt aldus de gedeputeerde tot gepaste vreugde en is een mooie opmaat naar de nominatie van 
de Koloniën voor de Unesco werelderfgoedlijst.   
 

Gedeputeerde Jumelet heeft een mededeling over het plan van aanpak Toezicht van de RUDD. 
Gebleken is dat het reguliere toezicht niet op orde is, c.q. niet volgens de afspraken is uitgevoerd. 
N.a.v. een QuickScan is een plan van aanpak gemaakt om dit te gaan oplossen. Er wordt extra inzet 
gepleegd o.a. door een externe partij te vragen hierop toe te zien. E.e.a. is een brief verwoord die on-
derweg is naar PS.  

C. Vaststelling van de agenda 

Aan de agenda worden twee moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd. De fractie van JA21 
heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ‘Hulp voor Drentse Ondernemers 
met Schulden’. De motie wordt behandeld bij agendapunt H.  
De SP-fractie heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over ’Drentse gemeen-
ten werken mee aan onderzoek Jeugdzorg in het rood’. Bij agendapunt I wordt de motie behandeld. 
De stemmingen zijn dan agendapunt J, de sluiting wordt agendapunt K. 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 24 maart 2021 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

E. Ingekomen stukken 

De fractie van de PVV heeft aangegeven van de LIS de beantwoording van schriftelijke vragen van de 
PVV inzake motie 2010-10 ‘Zon op dak’ (A4) te willen agenderen voor de eerstvolgende OGB-
vergadering, 16 juni 2021. 
 
Voorhangprocedure C1: € 300.000,-- subsidieverlening aan Wildlands in Emmen voor de aan-
passing van het Kompasplein en nog vijf corona gerelateerde projecten, te weten: Project ‘Vita-
mine A’, gemeente Aa en Hunze; Zomerprogrammering 2.0: activiteiten voor en door jongeren; Extra 
terrasdekens voor Drentse horeca; Ophoging plafond en budget uitvoeringskosten Regeling duurzame 
terrasverwarming en Extra toezicht en handhaving in de natuur. 
 
De fractie van de ChristenUnie informeert naar de status is van het voorstel en wat de reden is om op 
dit moment over te gaan tot subsidieverlening. 
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PVV-fractie vraagt of met instemming van de subsidieverlening impliciet ook wordt ingestemd met de 
totaal gevraagde subsidie van € 625.000. 
Daarnaast maakt de fractie zich grote zorgen over Wildlands. Het lijkt alsof hier sprake is van een bo-
demloze put waar de provincie geld in blijft steken.  
 
Gedeputeerde Brink: 
De provincie is al langere tijd in gesprek met Wildlands over de inrichting van het Kompasplein. Men 
wilde hier ook zelf in bijdragen. Door de sluiting van Wildlands i.v.m. Corona is dit niet meer mogelijk. 
De Rijksoverheid wil dierentuinen ondersteunen maar verzoekt daarbij de regionale overheden ook 
een bijdrage te leveren. 
De gevraagde subsidie voor het Kompasplein past binnen de corona gerelateerde steun van de pro-
vincie (stelpost coronamaatregelen). Bij de Voorjaarsnota (VJN) komt GS hierop terug.  
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Brink: zegt toe PS separaat informatie te zullen toesturen over de invulling van de sub-
sidieverlening ad € 300.00 voor aanpassing van het Kompasplein bij Wildlands in Emmen. 
 
De fractie van de Partij voor de Dieren vraagt wanneer de groene BOA’s (buiten gewoon opsporings-
ambtenaar) kunnen beginnen (extra toezicht en handhaving in de natuur) en om hoeveel extra BOA’s 
het hier gaat. 
 
Gedeputeerde Jumelet: bij instemming met de Voorhangprocedure kunnen deze handhavers per di-
rect worden ingezet. Om hoeveel extra boa’s het gaat is niet bekend wel dat er vele extra uren worden 
ingezet. 
 
 
De meerderheid van PS kan instemmen met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidie-
verlening. 

F. Rondvraag  

De fractie van GroenLinks heeft een rondvraag over een fieldlab experiment bij FC Emmen, het gaat 
daarbij om het ontbreken van een testlocatie. Er worden bij de voetbalwedstrijd 1200 toeschouwers 
toegelaten die zich vooraf moeten laten testen. Dit kan echter niet in Emmen. Men moet hiervoor naar 
Assen reizen. 
  
Commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma: Met de burgemeester van Emmen is afgesproken dat 
wanneer bij een volgende thuiswedstrijd wederom bezoekers zijn toegestaan zij hun uiterste beste 
zullen doen om te zorgen dat er ook in Emmen een testlocatie komt. 
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G. Voorstellen 

A-stukken: 

G-1. Benoeming lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het  
Presidium van Provinciale Staten van 12 april 2021, kenmerk 15/SG/202101103; 
Statenstuk 2021-998 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. De beëdiging van het lid van het college van 
de Noordelijke Rekenkamer, de heer Bos, vindt plaats in de Drentse PS-vergadering van 2 juni 2021. 

G-2. Verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening van € 1,2 miljoen aan de  
Stichting Groenfonds ten behoeve van het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties; voor-
stel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021, kenmerk 
9/5.7/2021000341 
Statenstuk 2021-984 

De fractie van de PVV geeft een stemverklaring waarbij zij aangeven geacht tegen het voorstel te heb-
ben gestemd. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-3.  Agenda Impact Ondernemen Drenthe 2021-2024; voorstel van het college van  
Gedeputeerde Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.7/2021000403 
Statenstuk 2021-985 

De fracties van JA21 geeft een stemverklaring waarbij zij aangeven geacht tegen het voorstel te heb-
ben gestemd. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-4.  Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal; voorstel van het college van Gedeputeerde 
Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.9/2021000405 
Statenstuk 2021-986 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-5. Subsidiëring rotondes A28 – Fluitenberg, gemeente Hoogeveen; voorstel van het  
College van Gedeputeerde Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.11/2021000407; 
Statenstuk 2021-988 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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G-6.  Investeringsagenda PLUS 2020-2023: Uitwerking thema ‘Cultuur en Erfgoed: Drentse 
Monumenten’; voorstel van het college van Gedeputeerde staten van 9 maart 2021, 
kenmerk 10/5.15/2021000408 
Statenstuk 2021-989 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-7. Dak op de wielerbaan gemeente Assen; voorstel van het college van Gedeputeerde 
Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.16/2021000412 
Statenstuk 2021-990 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-8. Investeringsagenda PLUS 2020-2023: bijdrage vernieuwing Veenpark; voorstel van het 
college van Gedeputeerde Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.17/2021000419 
Statenstuk 2021-991 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-9. Hippisch Centrum Exloo; voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 maart 2021,  
kenmerk 11/5.7/2021000478 
Statenstuk 2021-992 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-10.  EK Veldrijden 2021; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 maart 
2021, kenmerk 11/5.8/2021000479 
Statenstuk 2021-993 

De fractie van de PVV geeft een stemverklaring waarbij zij aangeven geacht tegen het voorstel te heb-
ben gestemd. 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

G-11. De Economische Koers in de uitvoering: ‘MedFood’ behoud en nieuwe banen in Zuid-
oost Drenthe; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 maart 2021, 
kenmerk 9/5.1/2021000334 
Statenstuk 2021-983 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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B-stukken: 

G-12. Investeringsagenda 2020-2023: Elektriciteitsnet en waterstof; voorstel van het college 
van Gedeputeerde Staten van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.1/2021000406 
Statenstuk 2021-987 

Gevraagd wordt om te besluiten: 
- kennis te nemen van de aanpak voor Ondersteuning Slimme Energiesystemen en Waterstof- 

projecten; 
- de financiering van € 2,75 miljoen ter beschikking te stellen; 
- binnen het budget van de aanpak € 1.755.000,-- ter beschikking te stellen voor Waterstof- 

projecten; 
- binnen het budget van de aanpak € 1.000.000,-- ter beschikking te stellen voor Ondersteuning 

Slimme Energiesystemen; 
- dit te dekken door een onttrekking uit de Reserve Investeringsagenda; 
- de begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om ter kennisname aan PS toe te sturen de subsidieregeling ’aanpak 
voor Ondersteuning Slimme Energiesystemen’.  
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de na te gaan of de vindbaarheid van de diverse subsidieregels op 
de provinciale website kan worden verbeterd. 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 

G-13. Koersdocument Drentse aanpak stikstof; voorstel van het college van Gedeputeerde 
Staten van 16 maart 2021, kenmerk 11/5.9/2021000410 
Statenstuk 2021-994 

Gevraagd wordt om te besluiten het Koersdocument Drentse aanpak stikstof vast te stellen. 
 
Moties/amendementen:  
De fractie van D66 dient amendement A 2021-02 ‘Aanvulling besluit’ in. Dit amendement wordt ver-
worpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fractie van D66 dient amendement A 2021-03 ‘Uitvoeringsprogramma’ in. Dit amendement wordt 
verworpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient amendement A 2021-04 ‘Vaststellen Gebiedsagenda’s’ in. 
Dit amendement wordt verworpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fractie van Partij voor de Dieren dient motie M 2021-05 ‘Luchtwassers’ in. Deze motie wordt ver-
worpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 
 
De fracties van VVD, Sterk Lokaal Drenthe, JA21 en PVV dienen motie M 2021-06 ‘Stikstofdepositie’ 
in. Deze motie wordt aangehouden. 
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Toezeggingen: 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe om PS voor het einde van 2021 met een document te informeren over 
de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsplannen in het kader van de aanpak stikstof. 
 
Besluit: 
Het voorstel is aangenomen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stemmingen. 

H. Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘hulp voor Drentse ondernemers met schulden’ 
(M 2021-07)  

De motie, hulp voor Drentse ondernemers met schulden’ (M 2021-07), wordt ingediend door de frac-
ties van JA21, VVD en Forum voor Democratie.  
In de motie M 2021-07 wordt het college van GS verzocht binnen de taak van bedrijfsadvisering van 
het Drentse MKB-fonds en ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ meer focus te hebben op schuldsanering, be-
drijfsafbouw en liquiditeit voor ondernemers en specialisten beschikbaar te hebben. En om samen met 
de gemeenten een campagne te ontwikkelen die erop gericht is ondernemers met financiële hulpvra-
gen te bereiken en via het Drentse MKB-fonds en ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ door te verwijzen naar 
het juiste loket. 
 
De motie vreemd aan de orde van de dag is verworpen, zie voor meer informatie agendapunt J. Stem-
mingen. 

I. Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘Drentse gemeenten werken mee aan onder-
zoek ‘Jeugdzorg in het rood’ (M 2021-08)  

De motie, Drentse gemeenten werken mee aan onderzoek ‘Jeugdzorg in het rood’ (M 2021-08), wordt 
ingediend door de fractie van de SP. In de motie M 2021-08 wordt het college van GS verzocht na-
mens PS de gemeenten aan te schrijven met het verzoek om de gevraagde onderzoeksgegevens 
z.s.m. aan de onderzoekers te versturen, de reacties van gemeenten op dit verzoek door te sturen 
naar PS en een voorstel te sturen naar PS indien gemeenten om financiële redenen weigeren.  
 
Na beantwoording van gedeputeerde Jumelet wordt de motie ingetrokken. 

J. Stemmingen 

Voorstel 
Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-987 
 

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie  
(28 stemmen) 
Tegen: PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en 
JA21 (10 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G-12 
Investeringsagenda 2020-
2023; Elektriciteitsnet en 
Waterstof 
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Amendementen 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-02 G12 Statenstuk 2021-

994 Koersdocument 
Drentse aanpak stikstof 

Amendement door D66 
Voor: D66 , Partij voor de Dieren (3 
stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
GroenLinks, SP, ChristenUnie, Fo-
rum voor Democratie, JA21  
(35 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Aanvullingen besluit 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-03 G12 Statenstuk 2021-

994 Koersdocument 
Drentse aanpak stikstof 

Amendement door D66 
Voor: D66 , Partij voor de Dieren (3 
stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, PVV, 
GroenLinks, SP, ChristenUnie, Fo-
rum voor Democratie, JA21  
(35 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Uitvoeringsprogramma 

 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
A 2021-04 G12 Statenstuk 2021-

994 Koersdocument 
Drentse aanpak stikstof 

Amendement door PvdD 
Voor: Partij voor de Dieren, SP, 
PVV, D66, Forum voor Democratie, 
JA21 (15 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie,  (23 stemmen) 
Het amendement is verworpen. 

Vaststellen gebieds-
agenda’s 

 
Voorstel 

Nr.  Onderwerp 
Statenstuk 
2020-994 

Voor: PvdA, VVD, SP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, JA21 (30 
stemmen) 
Tegen: PVV, D66, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie  
(8 stemmen) 
Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G-13  
Koersdocument Drentse 
aanpak stikstof 

 
Motie 

Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-05 G12 Statenstuk 2021-

994 Koersdocument 
Drentse aanpak stikstof  

Motie door PvdD  
Voor: Partij voor de Dieren, SP, D66 
(6 stemmen) 
Tegen: PvdA, VVD, CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, D66, Forum 
voor Democratie, JA21 (32 stem-
men) 
De motie is verworpen. 

Luchtwassers 
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Moties vreemd aan de orde van de dag 
Nr. Bij agendapunt: Ingediend door: Onderwerp:  
M 2021-07 H Motie vreemd aan de 

orde van de dag  
 

Motie door JA21, VVD en FvD  
Voor: JA21, VVD, Forum voor De-
mocratie, Partij voor de Dieren   
PVV (15 stemmen)  
Tegen: PvdA, CDA, GroenLinks, 
D66, ChristenUnie, SP (23 stem-
men) 
De motie is verworpen. 

Hulp voor Drentse on-
dernemers met schul-
den  

K. Sluiting 

 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021, 09.30 uur.  
 
De vergadering wordt gesloten om 15:35 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 2 juni. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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