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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 7 oktober 2020 
Locatie: Statenzaal 
 
 
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/2020/07-oktober/09:30  
 
De aangenomen moties en amendementen 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 B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
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 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) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer G Zuur (CDA) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2020/07-oktober/09:30
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent 9.30 uur de vergadering en deelt mee dat de stemmingen over de voorstellen en 
de ingediende amendementen en moties plaatsvindt in een aparte, digitale vergadering vanavond 
(7 oktober 2020) om 20.30 uur.  
Het quorum om over te kunnen gaan tot de beraadslagingen over de voorstellen is aanwezig. 
De voorzitter heeft een mededeling over de verlenging van de termijn voor het indienen van schrifte-
lijke vragen t.b.v. de behandeling van de begroting. 
Gedeputeerde Bijl heeft een mededeling over de verkoop van drie waterbedrijven door de WMD. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag over “injecteren produc-
tiewater in lege gasvelden” van de fractie van D66. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 1 juli 2020 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
Voorhangprocedure C1: Inzet extra middelen voor sociale instellingen ad € 165.000  
Er zijn geen wensen/bedenkingen vanuit de staten. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening aan 
CMO/STAMM. 
 
Voorhangprocedure C2: Noodsteun culturele infrastructuur ad € 500.00 aan het Drents Mu-
seum en € 185,500 aan de gemeente Emmen als cofinancier 
Er zijn geen wensen/bedenkingen vanuit de staten. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening aan 
het Drents Museum en de gemeente Emmen. 
 
Voorhangprocedure C3: Subsidiëring innovatieve thermische opslag Koloniewoningen Frede-
riksoord ad € 163.431 
De fractie van de PVV heeft bedenkingen bij subsidieverlening aan bouwbedrijf Broekman te Nij-
ensleek; de fractie vindt het voorstel onvoldoende onderbouwd. De meerderheid van PS kan instem-
men met de subsidieverlening. GS kunnen overgaan tot subsidieverlening. De PVV zal een schrifte-
lijke reactie ontvangen van GS. 
 
De fractie van de PVV informeert of GS aanwezig is bij het kort geding over windparken op 9 oktober 
a.s. in Assen, dit n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen (FvD) over uitspraak Europese Hof inzake 
winparken. 
Gedeputeerde Brink: GS volgt de uitspraak, is niet aanwezig. 
 
De fractie van FvD vraagt, n.a.v. de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie (A11) of wa-
terschappen toch niet metingen kunnen verrichten naar afvalstoffen van gebruik van synthetische 
drugs in het afvalwater. 
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Gedeputeerde Kuipers: op dit moment is hiertoe geen aanleiding, tenzij vanuit de veiligheidsregio hier-
over vragen komen.  
 
De fractie van de PvdA heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 30 juni 2020 over Lo-
ketfunctie ETP-terrein (A3). Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 2 december 
2020. 
 
 
F. Rondvraag  (Statencommissie FCBE) 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.   
 
 
G. Voorstellen 
  
A-stukken: 
 
G-1. Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer; voorstel van het Presidium van Provin-

ciale Staten van 24 augustus 2020, kenmerk 34/SG/202002459 
 Statenstuk 2020-949 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G-2. Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020; voorstel van het college van 
 Gedeputeerde Staten van 18 augustus 2020, kenmerk 30/5.2/202001628 
 Statenstuk 2020-946 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G-3. Toekomst Drents Panel, voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 24 augus- 
 tus 2020, kenmerk 35/SG/202002467 
 Statenstuk 2020-951 
 
 
Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
B-stukken 
 
 
G-4. Economische Koers; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 21 april 2020,  
 kenmerk 17/5.5/2020000718; 
 Statenstuk 2020-939  
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vast te stellen. 
 
Besluit:  
Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie de besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
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Motie: 
De fracties van VVD, D66, SLD, FvD, GL, PvdA dienen bij het Statenstuk 2020-939 een motie in, M 2020-17 Sta-
geregeling Corona.  

De motie is aangenomen.  Zie voor meer informatie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
 
 
G-5. Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024; voorstel van het college van Gedeputeerde  
 Staten van 16 juni 2020, kenmerk 26/5.03/2020001298; 
 Statenstuk 2020-945 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. de boekjaarsubsidie aan Marketing Drenthe voor 2021 tot en met 2024 te continueren, onder 

voorbehoud van vaststelling van de Begrotingen 2021 tot en met 2024; 
2. met ingang van 2021 de huidige subsidiebijdrage van € 1.434.200,-- te indexeren; 
3. de indexatie ten laste te laten komen van de vrij besteedbare middelen en dit te verwerken in het 

eerstvolgende P&C-document. 
 
Amendementen: 
- de fractie van de PVV dient bij Statenstuk 2020-945, amendement A 2020-6 in: ‘Resultaatafhan-

kelijke subsidieverstrekking’. Dit amendement is verworpen (zie voor meer informatie besluitenlijst 
PS 7 oktober 2020, 20.30 uur). 

- de fractie van de SP dient bij Statenstuk 2020-945, amendement A 2020-7 in: ‘Subsidieverstrek-
king 2021 en 2022’. Dit amendement is verworpen (zie voor meer informatie besluitenlijst PS 7 
oktober 2020, 20.30 uur). 

 
Besluit: Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 
uur besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur. 
 
 
G-6 Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’; voorstel van het college van Gedeputeerde 
  Staten van 18 augustus 2020, kenmerk 34/5.3/2020001629; 
 Statenstuk 2020-947 
 
Gevraagd wordt om: 
- de Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’ vast te stellen. 
 
Besluit: Het voorstel is aangenomen. Zie voor meer informatie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 
20.30 uur. 
 
Toezegging: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat waartoe in de motie van FvD en de VVD wordt opgeroepen, de aan-
was van (jongere) vrijwilligers voor de cultuursector te stimuleren, in de uitvoering wordt meegeno-
men. 
 
Motie: 
De fracties van FvD en VVD dienen bij het Statenstuk 2020-947 een motie in, M2020-18 ‘Tekort vrij-
willigers’. Na beantwoording van gedeputeerde Bijl wordt de motie ingetrokken. 
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G-7. Rapport ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ van de Noordelijke  
 Rekenkamer, voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 24 augustus 2020,  
 kenmerk 34/SG/202002422;  
 Statenstuk 2020-948 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbevelingen van 

de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 64-66, over te 
nemen.   

2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen, zoals in hun con-
clusies vermeld, in beeld te brengen via de reguliere planning- en control cyclus.  

3. De Commissie van Onderzoek te verzoeken om initiatief te nemen tot uitvoering van aanbeve-
ling 8.  

 
Amendementen:  
- de fracties van PvdD, GL en D66 dienen bij Statenstuk 2020-948 een amendement in, A 2020-8;  

‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid – Melkvee’.  Dit amendement is aangeno-
men  

- De fracties van PvdD en D66 dienen bij Statenstuk 2020-948 een amendement in, A 2020-9; 
‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid – Landbouw’. Dit amendement is verworpen. 

Voor meer informatie over de uitslag stemming amendementen: zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 
20.30 uur 
 
Besluit: het voorstel is geamendeerd aangenomen. Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
 
Motie: 
De fractie van de PVV dient bij Statenstuk 2020-948 een motie in, M2020-19; ‘Onderzoek Provinciale 
subsidieregistratie’. 
De motie is verworpen.  Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur. 
 
 
G-8. Draagvlak en participatie in de energietransitie; voorstel van het Presidium van Provin- 
 ciale Staten van 24 augustus 2020, kenmerk 35/SG/20201013 
 Statenstuk 2020-930 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de aanbevelingen van Lexnova, zoals verwoord op p. 38-39 van het rapport ‘Inzicht in mogelijkhe-

den’ over te nemen; 
 
Het voorstel is aangenomen.  Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
 
Motie: 
De fracties van PvdD, SP, D66 en GL dienen bij Statenstuk 2020-930 een motie in, M 2020-20; 
‘Draagvlak en participatie in de energietransitie’. 
De motie is verworpen. Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
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G-9. Concept RES 
 
De brief van GS over het concept RES is besproken in de commissievergadering OGB op 16 septem-
ber jl. Het Presidium heeft vervolgens besloten het onderwerp concept RES te agenderen voor de PS-
vergadering van vandaag. 
 
Toezegging: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat, n.a.v. vragen van de staten, zij op korte termijn een brief van GS 
ontvangen over de wijze van afhandeling van de door de staten op 1 juli 2020 aangenomen  
motie M 2020-10 (Afgehandeld: Zie brieven van 27 oktober en 3 november 2020. Lis PS 11 november 
2020) 
 
Moties: 
De fractie van de PVV dient bij het agendapunt Concept RES zes moties in:  
- M 2020-22 Kernenergie duurzame energiebron (bereidheid),  
- M 2020-23 Kernenergie duurzame energiebron (erkenning),  
- M 2020-24 Beperken zonne-akkers in Veenkoloniën, 
- M 2020-25 Proces concept RES, 
- M 2020-26 Maximering concept RES en  
- M 2020-29 Hoorzitting RES. 
De moties zijn verworpen. Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur 
 
De fracties van PvdA, VVD, GL, D66, CDA, PvdD dienen de motie in: 
- M 2020-27 Ruimte Woningwet. 
De motie is aangenomen. Zie besluitenlijst PS 7 oktober 2020, 20.30 uur. 
 
 
H. Rondvraag (Statencommissie OGB) 
 
De fractie van de ChristenUnie heeft een rondvraag over de aardbeving bij Winde op 27 september jl.; 
welk (aardgas)veld speelt hierbij een rol en waar kunnen inwoners terecht voor de afhandeling van 
hun schade.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat hier gaat om de winning in het Peizerveld en niet in het Norger-
veld. Dit is van belang voor de afhandeling schadeafhandeling. De inwoners kunnen niet terecht bij de 
commissie die schadeafhandeling van het Groningerveld afhandelt maar bij een andere commissie. 
 
Toezegging: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat: 
- Hij, v.w.b. de afhandeling van de schade ontstaan door de aardbeving bij Winde, stevig de vinger 

aan de pols zal houden en hierover PS zal informeren. 
 
De fracties van de PvdA en Sterk Lokaal Drenthe hebben een vraag ingediend over de verergerde 
noodsituaties bij de Drentse dorpshuizen door de coronamaatregelen. Tevens wordt gevraagd naar de 
stand van zaken m.b.t. provinciale ondersteuning van de dorpshuizen. 
 
Gedeputeerde Kuipers geeft een toelichting op de ondersteuning van dorpshuizen en meldt hierover 
in gesprek te zijn met gemeenten. 
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I. Motie vreemd aan de orde van de dag over injecteren productiewater in lege gasvelden 
  (M 2020-28) 
 
De motie wordt niet ingediend door de fractie van D66. Door het uitstellen van de PS-vergadering 30 
sept. naar 7 oktober is de inhoud van de motie achterhaald (de reactietermijn is verstreken), al dus de 
fractie. De fractie houdt wel vinger aan de pols. 
 
 
J. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 7 oktober 20.30 uur. In deze vergade-
ring wordt gestemd over de voorstellen, amendementen en moties zoals ingediend tijdens de fysieke 
vergadering van 7 oktober. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.35 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 


