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A. Opening 

De voorzitter: Goedemorgen, dierbare Statenleden Goedemorgen, mensen, publiek, gasten die 
meekijken. Fijn dat u er allemaal bent via het scherm. Ik zie mezelf op dit moment als enige, 
maar ik weet dat u aanwezig bent. Het is onze eerste Statenvergadering in dit nieuwe jaar en ik 
vind het heel erg verdrietig natuurlijk, dat we elkaar niet de hand hebben kunnen schudden tij-
dens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Dat is een goed gebruik hier in het provinciehuis, maar dank-
zij corona ging dat dit jaar niet en doen we nu alles via het scherm. Ik hoop echt oprecht dat we 
gaande dit jaar elkaar weer fysiek gaan tegenkomen, maar het is fijn dat we toch op deze ma-
nier met elkaar kunnen verkeren en dat we elkaar op deze manier in de ogen kunnen kijken. 
Dus met frisse moed gaan we deze Statenvergadering beginnen.  

B. Mededelingen 

De voorzitter: Ik geef als eerste het woord aan gedeputeerde Bijl, want als ik goed geïnformeerd 
ben, heeft hij een mededeling over het OV-bureau. Gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Door de maatregelen van het kabinet om de lock-
down te verlengen, hebben we als OV-bureau besloten om de dienstregeling daarop aan te pas-
sen. Vanaf aanstaande maandag zullen wij de dienstregeling, die al enigszins versoberd was, 
nog iets verder versoberen. Dat betekent dat we ongeveer op 85% van de normale sterkte gaan 
rijden. Dat heeft met name effect voor de Q-liners en de streeklijnen. Die zullen in de spitsuren 
minder frequent rijden. Ook de speciale scholierenlijnen zullen niet rijden, tenzij er met het on-
derwijs op dat punt maatwerk is afgesproken. Dat zal voor de duur van de lockdown gelden. 
Wat de avondklok betreft, is onze ervaring dat er ’s avonds soms meer bussen rijden dan dat ze 
passagiers vervoeren. Toch menen we dat ondanks alles, we wel na de ingang van de avondklok 
ook tijdens die uren een redelijke mate van openbaar busvervoer moeten aanbieden. Dus we 
zullen proberen, dat zo goed mogelijk overeind te houden. De nieuwe regeling gaat aanstaande 
maandag in en voor de duur van de strenge lockdown. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Bijl. Even kijken, want mevrouw Kleine Deters van D66, 
die chat en zegt: dit is een verstandig besluit. Dat is heel fijn. Dan gaan we door. Ik denk dat het 
goed is dat ik nog even een korte samenvatting geef van onze digitale vergaderafspraak. Want 
ik verzoek u en dat heeft u al gedaan hoor, maar toch even voor de goede orde, om uw camera 
en uw microfoon uit te doen. We werken niet meer met spotlight zo u weet. Het is de bedoeling 
dat u bij het agendapunt waarbij u de woordvoerder bent, uw camera aan zet, want op die ma-
nier kan ik zien wie de woordvoerders zijn en ik zal het ook even inventariseren aan het begin 
van ieder agendapunt. Vervolgens krijgt u dan het woord en kunt u uw microfoon dan ook aan-
zetten. En mocht er iemand zijn die buiten de woordvoerders om toch iets wil zeggen, het 
woord wil voeren, laat dit dan merken door uw microfoon aan te zetten. Dan weet ik dat u iets 
te berde wilt brengen. Aan het end van onze vergadering gaan we gebundeld stemmen. En nog 
iets anders: mocht u de Statencommissie FCBE hebben gemist, dan kan ik u melden dat vanaf 
vandaag formeel de onafhankelijke Statenleden Blinde, Camies, Drukker en Omlo, samen met de 
heer Duut van voorheen de fractie van OpDrenthe, de fractie JA21 in de Provinciale Staten van 
onze mooie provincie gaan vormen. En de heer Voerman is bijzonder commissielid namens JA21. 
De heer Blinde is de fractievoorzitter. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Smits van de 
VVD en mevrouw Potharst van de Partij voor de Dieren.  
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C. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: En dan ben ik nu bij het agendapunt ‘Vaststelling van de agenda’ gekomen. Ik zie 
de heer Serlie van de VVD-fractie. De heer Serlie.  
 
De heer Serlie: Dank u wel. Ik wou namelijk voorstellen om agendapunt G4, dat is de begrotings-
wijziging naar aanleiding van de motie ‘Frisse start’, om die ook als hamerstuk op te nemen. Ik 
heb van tevoren uiteraard even gesondeerd bij alle andere fracties en volgens mij heb ik overal 
instemming gezien of van een enkele misschien nog geen mening, maar volgens mij is er een 
grote meerderheid voor om dit nu af te handelen als een hamerstuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat helpt ook weer bij onze agenda. Dan gaan we G4 van de be-
spreekpunten afhalen en aan de hamerstukken toevoegen. Bij deze. Ik heb begrepen dat er een 
interpellatiedebat is aangekondigd van de zijde van de VVD-fractie en dat ook de PVV in dat-
zelfde interpellatiedebat een motie wil indienen. Dus dan hebben we tijdens dat debat twee 
moties aan de orde en ik stel voor om dat debat als agendapunt H aan onze agenda toe te voe-
gen. De stemming … De heer Nijmeijer vraagt het woord. De heer Nijmeijer van GroenLinks.  
 
De heer Nijmeijer: We hebben nog geen nieuw Reglement van Orde vastgesteld en dat betekent 
dat het oude Reglement nog geldt. Volgens mij moet een interpellatiedebat volgens het oude 
Reglement van Orde 48 uur van tevoren worden aangevraagd.  
 
De voorzitter: Ja, dat kan kloppen, mijnheer Nijmeijer. Laat ik u dan als, en ik zie mevrouw Van 
den Berg ook, als zij een soortgelijke opmerking wilde maken, een soort ordevoorstel, mag ik u 
dan met enige souplesse als uw voorzitter vragen of wij in dit geval, omdat wij weten dat er een 
opmaat is naar een nieuw Reglement van Orde, of wij het interpellatiedebat zodanig zouden 
kunnen inkleuren dat we dat nu wel gaan houden en dat er dan ook meerdere moties ingediend 
kunnen worden. Want anders krijgen we namelijk twee moties vreemd aan de orde van de dag, 
over hetzelfde onderwerp. Dus het is een beetje pragmatisch en ik zou dan ook willen voorstel-
len dat we dit debat in twee rondes doen, dus met twee termijnen. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, volgens mij zijn er twee punten. Artikel 40 zegt inderdaad 
dat het 48 uur van tevoren moet worden aangevraagd, ook in het kader van een goede voorbe-
reiding van ons allen en ook van Gedeputeerde Staten. Ik vermoed dat dat zomaar in een nieuw 
Reglement van Orde ook blijft bestaan in het kader van de zorgvuldigheid. Ten tweede is de in-
houd van het laatste debat, waar we mee bezig zijn, is om dat ruimer te maken, dat we daar 
meer debat kunnen hebben. Maar als ik nu hoor, dat we nu al daarop vooruit willen lopen door 
moties en dergelijke in te dienen. Dan denk ik, laten we het dan gewoon houden bij moties 
vreemd.  
 
De voorzitter: Kijk, het maakt mij natuurlijk helemaal niet uit. Als wij gewoon ordentelijk met 
elkaar kunnen debatteren over deze beide moties, dan is het voertuig daarvoor natuurlijk inder-
daad dat je twee keer een motie vreemd aan de orde van de dag aan de orde hebt. Dus dat je 
twee keer met zijn allen daar commentaar op kan leveren. Als daar een voorkeur voor bestaat, 
vind ik het allemaal ook prima. Maar het heeft enig pragmatisme om dan nu de titel interpella-
tiedebat eraan te labelen. Maar als er binnen de Staten een voorkeur is om twee keer over een 
motie vreemd aan de orde van de dag te debatteren, dan is het mij ook wel hoor. Van de zijde 
van de griffie heeft men gezegd: laten we er dan een interpellatiedebat van maken, vind ik ook 
goed. De heer Schoenmaker zie ik.  
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De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ik deel de mening eigenlijk wel van de Christen-
Unie en GroenLinks. Een interpellatiedebat moet in principe 48 uur van tevoren. Wij hebben dit 
ook niet voorbereid. Moties daar kunnen we wel op reageren. Is het een interpellatiedebat, dan 
is dat op zich prima, maar wel met een hele duidelijke aantekening daarbij dat het niet voorbe-
reid is en dat het gewoon een reactie is op een motie. Niet meer en niet minder.  
 
De voorzitter: Oké. De moties zijn natuurlijk al eerder rondgestuurd, dus ik denk dat iedereen 
zich daarop heeft kunnen voorbereiden, maar goed. Nee, één motie en de andere niet, geloof 
ik. Weet u wat, want ik zie dat we nu een ordedebat krijgen. We doen het gewoon als volgt. 
Dan stel ik u voor dat we twee moties vreemd aan de orde van de dag gaan behandelen, want 
op die manier lijkt me dat dan het meest voor de hand liggend. Want alle Statenleden zeggen: 
je had eigenlijk 48 uur van tevoren de boel moeten aanvragen, die hebben gelijk onder het 
oude Reglement van Orde en wellicht ook onder het nieuwe Reglement. Dus ik wilde een beetje 
praktisch zijn samen met mijn dierbare ondersteuners van de griffie, maar als mijn Statenleden 
liever op deze manier met elkaar willen verkeren, vind ik het ook goed. Ik zie mevrouw Meeu-
wissen nog.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel, voorzitter. Het ontgaat mij even wat het doel is van me-
vrouw Van den Berg cum suis, want wat we nu gaan doen, is twee keer een motie vreemd. Dus 
we gaan nu twee agendapunten over hetzelfde onderwerp behandelen en of je het nou inter-
pellatiedebat noemt of dat je het noemt het bespreken van een motie vreemd, daar zit inhoude-
lijk geen verschil in. Dus ik snap het gewoon niet zo goed. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Nee, dat is ook wat ik probeer te zeggen, maar goed. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Volgens mij moeten we gewoon zuiver omgaan met onze instrumenten 
en misschien is het wel een suggestie om de moties vreemd tegelijkertijd te behandelen, dan 
kunnen we in één keer reageren op beide moties.  
 
De voorzitter: Nou, zullen we dat dan doen? Dan mag ik dat op deze praktische manier voorstel-
len dierbare Statenleden, dat we de beide moties vreemd aan de orde van de dag in één agen-
dapunt bejegenen. Dan krijgen de indieners van de motie als eerste het woord bij dat agenda-
punt en dan heet dat agendapunt H van Hendrik. Akkoord? Ik zie degenen die ik kan zien knik-
ken. Dus dat geeft de burger moed. Ik zie zelfs een duimpje. Mooi zo. Dan is daarmee de stem-
ming agendapunt I geworden en de sluiting agendapunt J.  

D. Vaststelling Besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2020  

De voorzitter: Dan kom ik bij de Vaststelling van besluitenlijst van de vergadering van 16 decem-
ber. Ik stel u voor om het concept vast te stellen. Zo is besloten.  

E. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan kom ik bij de Ingekomen Stukken. Toegezonden is een lijst met ingekomen 
stukken A1 tot en met A18, B1 tot en met B14 en C1. Ik zie de heer Blinde. Wil de heer Blinde 
een opmerking maken? Juist, heel goed. Ik zie de heer Stelpstra, wil die een opmerking maken?  
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Gedeputeerde Stelpstra: Ja, er zijn twee vragen aangemeld en ik denk dat het correct is als ik 
daar antwoord op geef, mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, ik ga even kijken. Een momentje, want inderdaad is in het presidium afgespro-
ken dat Statenleden die vragen hebben over de lijst van ingekomen stukken of die een brief 
zouden willen agenderen van deze lijst, dit tevoren schriftelijk aangeven. En dat is inderdaad ge-
beurd. Er zijn door de fracties van de PVV, JA21 en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld bij dit 
agendapunt. Dus ik vraag of de woordvoerders zichzelf in beeld willen zetten en dit geldt uiter-
aard ook voor de heer Stelpstra, die wij al zien, maar ook de heer Bijl die ook een vraag gaat be-
antwoorden. Even kijken, de PVV, JA21 en GroenLinks. Daar verwacht ik de woordvoerders van 
op het scherm te zien, die vragen willen stellen aan de gedeputeerde. Geluid uit graag, micro-
foontjes uit. Ik zie mevrouw Slagt van GroenLinks. Ik geef haar het woord.  
 
Mevrouw Slagt: Ik pak even mijn vragen erbij, een ogenblikje.  
 
De voorzitter: Even voor de goede orde: als u mee wilt doen, dan moet u uw camera aanzetten 
en uw microfoontje heel even en iets zeggen, want dan komt u hier op het grote scherm. En dan 
zet u daarna uw microfoontje weer uit totdat ik u het woord geef. Ik zie de heer Blinde in ieder 
geval en mevrouw Slagt en ik verwacht nog iemand van de PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Ja.  
 
De voorzitter: Ik hoor iemand ja zeggen, maar ik zie hem nog niet.  
 
Mevrouw Slagt: Ik kan mijn schriftelijke vragen stellen.  
 
De voorzitter: Een momentje mevrouw Slagt, want ik kijk even of er iemand van de PVV-fractie 
inplugt.  
 
De heer Uppelschoten: Ja, ik ben er. Ik zie jullie wel, maar jullie zien mij blijkbaar niet.  
 
De voorzitter: Ja hoor, mijnheer Uppelschoten, we zien u helder. Als u nu uw microfoontje weer 
uit wilt doen, dan krijgt u zo meteen het woord. Mevrouw Slagt.  
 
De voorzitter: Ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: We hebben een vraag geformuleerd bij ingekomen stuk A9, de beantwoording 
van de vragen van de Japanse duizendknoop. Bedankt voor de beantwoording. Bij de beant-
woording van de schriftelijke vragen wordt aangegeven dat de provincie duizendknoop langs 
provinciale wegen en vaarwegen maait, zonder dat daarbij beschreven is wat er met het maaisel 
gebeurt. Er is nog een enkelvoudige vraag, dus bij deze bij onze fractie. Is de gedeputeerde be-
reid een handelingsperspectief aan te reiken aan de Drentse gemeenten en andere wegbeheer-
ders en deze aan de Staten te zenden? Dus wat er met het maaigoed gebeurt.  
 
De voorzitter: De heer Bijl geef ik het woord.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dit overstijgt mijn vermogen. Collega Jumelet moet hierop ant-
woord geven volgens mij.  
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Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik weet niet of ik al in beeld ben?  
 
De voorzitter: Ja, even kijken. U bent een beetje verhuld, maar u bent er wel. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ik ben er toch. Dank u wel, prima. Voorzitter, dat gaat inderdaad over 
brief A9, ons antwoord op die Statenvragen Bestrijding Japanse duizendknoop. De eerste vraag 
die mevrouw Slagt stelt, gaat over het maaisel. Inderdaad hebben we wel kenbaar gemaakt dat 
er wellicht ook op bepaalde plaatsen extra gemaaid wordt. En de vraag is: wat gebeurt er dan 
met dat maaisel? Ik kan u melden dat het maaisel apart wordt afgevoerd en het gaat dan vervol-
gens naar Attero om daar verwerkt te worden, waarschijnlijk verbrand te worden. Dus dat 
wordt, zoals u denk ik ook hoopte, op een ordentelijke manier verwerkt en afgevoerd. Voorzit-
ter, en dan die enkelvoudige vraag, naar aanleiding van de brieven, of er ook een handelings-
perspectief is. Ik moet u zeggen dat gemeenten, Rijkswaterstaat en wij als provincie een eigen 
bevoegdheid hebben, ook een eigen verantwoordelijkheid hierin hebben. En uiteindelijk bete-
kent dat ook dat we met elkaar in overleg zijn en ik maak nogmaals melding van het feit dat er 
op dit moment ook onderzoeken worden gedaan naar hoe je met die Japanse duizendknoop 
omgaat. Vooral invasieve exoten hebben onze extra aandacht. Dus dat volgen we op de voet. Er 
is ook vanuit uw Staten door een van de leden al een suggestie gedaan. Dus dank daarvoor. We 
zullen in ieder geval de resultaten van de onderzoeken die ook landelijk zijn, delen met de ge-
meenten en met elkaar, om zo in ieder geval een handelingsperspectief op te kunnen stellen. 
Dus het is niet nog zo ver, maar er wordt hard aan gewerkt, voorzitter. Dat is het antwoord op 
de vraag van mevrouw Slagt.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Jumelet. Dan ga ik naar de heer Uppelschoten van de 
PVV, die een vraag wil stellen over stuk A6, over de tweejaarlijkse afsluiting van de N33. Ga uw 
gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb de vraag ook schriftelijk 
geformuleerd, dus bij de heer Bijl is die bekend. Ik had daar schriftelijke vragen over gesteld en 
daar heb ik antwoord op gekregen. Het antwoord houdt vooral in dat uitgelegd wordt hoe het 
contract in elkaar zit en dat de provincie er weinig aan kan doen. Maar de echte vraag is natuur-
lijk: kan de provincie er iets aan doen? En in de schriftelijke vraag die ik geformuleerd heb, heb 
ik ook aangegeven, dat we 5, 10 of 15 jaar moeten wachten voordat dit ongelukkige onder-
houdscontract gaat veranderen. Dus een hele simpele vraag: kan de provincie er iets aan doen 
en op wat voor termijn kan de provincie er iets aan doen? Want zoals het nu lijkt, blijkt het een 
contract te zijn, dat maar blijft lopen en wat voor de bewoners van Drenthe heel vervelend zal 
zijn of blijven.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, niet alleen voor de inwoners van Drenthe, maar voor alle gebrui-
kers is de weg afgesloten, want dat kunnen we niet gebruiken. Het antwoord is ook simpel, net 
als de vraag. Het antwoord is nee, want het is niet een provinciale weg. Hij is van het Rijk. Die 
heeft eigendom, beheer, onderhoud en een langjarig contract afgesloten met de aannemer. 
Wat we wel hebben bereikt, hebben we ook beantwoord naar aanleiding van de vraag van de 
heer Uppelschoten is, dat in plaats van 6 keer per jaar nu 2 keer per jaar onderhoud plaatsvindt. 
Dus dat vinden wij wel winst, maar het blijft altijd nog wel ergerlijk, dat ben ik met de heer Up-
pelschoten eens, dat die weg dan volledig wordt afgesloten. Het enige wat we kunnen doen in 
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onze contacten met Rijkswaterstaat is, blijven aangeven dat als Rijkswaterstaat alsnog een ver-
beteringsslag op dit punt kan maken, dat wij dat van harte ondersteunen en dus dat we ook een 
oproep doen. Maar op de simpele vraag: ligt het aan de provincie, is het simpele antwoord: nee.  
 
De heer Uppelschoten: Mevrouw de voorzitter, mag ik nog even reageren?  
 
De voorzitter: Nog één reactie, ga uw gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dat is steeds de vraag niet. Ik begrijp dat het geen weg is van de provin-
cie, dat het van Rijkswaterstaat is, maar zijn er nou geen mogelijkheden voor de provincie om 
ervoor te zorgen dat dit, laat ik maar zeggen, niet zo plezierige contract voor vooral de bewo-
ners van Drenthe, dat het toch verandert? Het is maar een suggestie. Als dit een vierbaansweg 
zou zijn met vluchtstroken, dan zou al die ellende er niet geweest zijn. Misschien kan GS erop 
aandringen dat het toch een weg wordt met vluchtstroken. Dan kan dit probleem van het on-
derhoud ook opgelost worden.  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, de heer Uppelschoten doet een suggestie wat een oplossing zou 
kunnen zijn, maar als we het even op de huidige situatie houden, is het antwoord is simpelweg 
nee. En even een weg uitbreiden met vluchtstroken, dan krijgt het een heel ander karakter. Als 
we zien hoe in Nederland de middelen beschikbaar zijn voor infrastructuur, hoe de afwegingen 
zijn, dan lijkt mij dat voor de korte termijn, voor de rest van de duur van het contract geen rea-
listische optie. Dus op de vraag: is er iet mogelijk vanuit de provincie, blijft het simpele ant-
woord: nee.  
 
De voorzitter: Dank u wel beide heren. Dan ga ik over naar stuk A15 en dat gaat over de beant-
woording van vragen over de herkomst van biomassa en daar hebben zowel de PVV als JA21 
aangegeven het woord te willen voeren. Ik geef het woord eerst aan de woordvoerder van JA21 
en ik denk dat dat de heer Drukker is of de heer Blinde.  
 
De heer Blinde: De heer Blinde, voorzitter.  
 
De voorzitter: Oké, ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Wij hebben schriftelijke vragen ingediend. Dat gaat met name over 
foute, houtige biomassa afkomstig uit de Baltische en Estse oerbossen en Natura 2000-gebieden 
en die bossen verdwijnen in verbrandingsovens hier in Nederland. De beantwoording van GS op 
die schriftelijke vragen, dat stemt ons al best wel tevreden, want daaruit lijkt naar voren te ko-
men alsof wij toch wel genezen van die foute biomassa. Dus mijn vraag is heel concreet: kan GS 
toezeggen dat in het nieuwe, nog te komen biogrondstoffenbeleid, dat daarin geen ruimte zal 
zijn voor foute biomassa, zoals die Estse en Baltische oerbossen? Daar wil ik graag een reactie 
op, voorzitter.  
 
De voorzitter: En de reactie komt van gedeputeerde Stelpstra. Neem me niet kwalijk. Ik denk dat 
het handig is om eerst de PVV nog even het woord te geven bij monde van de heer Uppelscho-
ten, want dan kan gedeputeerde Stelpstra in één vloeiende beweging antwoorden. De heer Up-
pelschoten.  
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De heer Uppelschoten: De vraag is ook een vloeiende aanvulling op de vraag van de heer Blinde, 
want wij hebben eigenlijk een vraag gesteld: in de nieuwe nota die komt, zal waarschijnlijk ook 
wel weer gepraat worden over biomassa, maar dat het dan biomassa is van restafval en wij heb-
ben gezegd dat het niet biomassa is die afkomstig is van bossen. Maar de heer Blinde is daar spe-
cifieker in geweest. Maar wij willen eigenlijk ook de toezegging: als er al over biologische restaf-
val wordt gepraat, dat het dan ook restafval is en niet in stukjes gezaagde bossen van waar ook 
ter wereld.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat de beantwoording 
een zekere mate van tevredenheid gaf. De heer Blinde vraagt of wij genezen zijn. Ik wist niet 
dat we ziek waren. Volgens mij zijn we nu nog bezig om het beleid vorm te geven. Ik heb daar 
een sessie met de Staten over gehad. Morgen heb ik daar nog een sessie met externen over. U 
ziet wel welke richting het opgaat. We hebben in die piramide over de biomassa gezegd, wat 
wij voor energie gebruiken, dat staat echt helemaal onderaan. Dus het ligt niet voor de hand, 
laat ik het zo zeggen. Kan ik u dat toezeggen? Nee, dat kan ik u niet toezeggen, want als ik u 
dat zou toezeggen, ga ik in uw bevoegdheid treden, want u gaat het beleid vaststellen. U kunt 
wel verwachten dat onze voorkeur wel in de richting gaat, zoals u heeft gezegd. Maar u stelt 
het vast, dus ik kan u niet toezeggen hoe het eruit gaat zien. Dat is een beetje een formeel ant-
woord, maar het komt bij u terug in ieder geval. De nota wordt door u vastgesteld, door de Sta-
ten. Dus het komt terug in dit theater, zou je kunnen zeggen.  
 
De voorzitter: Ik zie dat de heer Blinde nog wil reageren. Ga uw gang.  
 
De heer Blinde: Nou ja, dat is inderdaad een heel formeel antwoord van de gedeputeerde. Het 
Statenvoorstel, dat ons zal toekomen, zal dat dan inhouden dat daarin geen ruimte wordt gege-
ven voor die foute biomassa, zoals uit verre oorden, oerbossen et cetera. Als hij daar positief op 
kan antwoorden, dan scheelt ons dat ook weer een motie voor vandaag, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dat zou heel fijn zijn. Je weet het niet, je weet het niet. De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Nou ja, het is bijna hetzelfde. Het is een formeel antwoord van de heer 
Stelpstra. Natuurlijk wij stellen alles vast, maar het gaat hier om te weten op welke lijn GS zit en 
of GS ook vindt dat deze biomassa die ontstaat doordat bossen kapot gezaagd worden, niet tot 
de biomassa gerekend moet worden die wij gebruiken voor het stoken van centrales. Op wat 
voor lijn zit GS? Natuurlijk stellen wij de nota vast, dat is helemaal het punt niet. Maar gaat GS 
dat nou in de nota die komt, voorstellen om dat niet te doen of blijft die mogelijkheid bestaan? 
Dat is eigenlijk de vraag. En mijnheer Blinde vroeg dus ook: als die mogelijkheid blijft bestaan, 
dan komt er een motie. Dus u kunt de motie verhinderen als u een duidelijke toezegging doet.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik snap dat u daar nu al een uitspraak over wilt. Laat ik u dit zeggen: 
wij hebben verwezen naar het verhaal dat ook vanuit het Rijk is verschenen. Het stoken van hou-
tige biomassa heeft niet onze voorkeur. Laat ik dat dan maar zeggen. Dus u weet welke richting 
wij opgaan. En ik vind het chiquer om dat uiteindelijk in de nota zijn afgewogen plek te geven, 
maar het heeft niet onze voorkeur. Dus u kent onze richting. Dank u wel.  
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De voorzitter: Ik zie de heer Uppelschoten nog een keer zwaaien, maar ik denk dat we vol-
doende hebben gewisseld voor nu. Nu vooruit.  
 
De heer Uppelschoten: GS zou blij kunnen zijn met een motie, waarin vermeld wordt dat er geen 
foute biomassa gestookt mag worden en dat dat dus niet in de nota hoeft te staan. Daar zou GS 
blij mee kunnen zijn. Als dat zo is, dan komen we met zo’n motie natuurlijk.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik heb daar geen motie voor nodig. U weet welke richting wij opgaan 
en ik denk dat u daar tevreden over kunt zijn.  
 
De voorzitter: Dit is een mooie uitswinger, lijkt me zo. Met uw welnemen, want ik zie dat de 
heer Blinde ook zijn hand nog opsteekt. Nog één keer en dan gaan we door.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Nog heel kort. Ik zal even de motie bespreken met mijn 
mogelijke mede-indieners, maar ik wil in ieder geval de heer Stelpstra bedanken voor zijn ant-
woord. En hij is niet genezen of iets dergelijks natuurlijk. Hij beschikt over veel gezond verstand 
en ik ben ook heel blij dat wij steeds meer naar elkaar toegroeien op dit gebied. Dus dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat geeft de burger moed en ik zie dat de heer Stelpstra gelukkig fit en vrolijk is. 
Het college van GS heeft recent een brief aan de lijst toegevoegd onder het motto A19 met be-
trekking tot een nieuw overzicht begrotingswijzigingen en ik wil graag vragen of de voorzitter 
van de werkgroep Programmabegroting en dat is de heer Uppelschoten, nog behoefte heeft om 
hier een korte toelichting op te geven?  
 
De heer Uppelschoten: Met alle plezier, mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad de eerste keer 
dat nu bij agendapunten die financiële consequenties hebben, altijd een brief zal zijn, waarin 
een overzicht zichtbaar wordt, wat de consequenties zijn voor de vrije ruimte. Want dat was 
vaak niet zo makkelijk te traceren. En als dat aangegeven kan worden waar de financiële last te-
recht komt… … … … … …  
 
De voorzitter: Er zit een enorme brom bij u in de buurt, mijnheer Uppelschoten. Vindt u het 
goed dat ik even nog aan gedeputeerde Bijl vraag of hij nog iets wil toevoegen? Gedeputeerde 
Bijl. Wilt u uw microfoon uitdoen, mijnheer Uppelschoten?  
 
De heer Uppelschoten: Dat wil ik.  
 
De voorzitter: Gaat het lukken?  
 
De heer Veldsema: Mevrouw Haan, ben ik bang.  
 
De voorzitter: We zijn het nu kwijt. Dank u wel. Dank u wel. De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, de vraag kwam bij mij helaas niet goed door. Zou de heer Uppel-
schoten die nog een keer willen herhalen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, u heeft meer een statement gemaakt, dan een vraag ge-
steld.  
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De heer Uppelschoten: De voorzitter vroeg om een toelichting. Ik heb alleen maar gezegd dat er 
nu altijd een brief komt, waarin de consequenties van financiële besluiten duidelijk zichtbaar 
zijn. Dat kan zijn dat altijd de consequenties voor de vrije ruimte zijn. In dit geval dat ook aange-
geven wordt dat de consequentie van het besluit, dat we gaan nemen, dat dat ten laste komt 
van de stelpost corona en dat het voor iedereen zichtbaar is wat er gebeurt of wat de financiële 
consequenties zijn van besluiten die we nemen en dat dat een hele goede toevoeging is in de 
toekomst. En nu ook.  
 
De voorzitter: Fijn. Dus het is eigenlijk een toelichting van de zijde van de heer Uppelschoten en 
de heer Bijl kan er ook nog iets toelichten als hij daar behoefte toe voelt. De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, mocht ik tijdens de vakantie vervanging nodig hebben, dan kan 
de heer Uppelschoten op dit punt zo invallen. Geen enkel probleem. Top.  
 
De voorzitter: U bent het gloeiend eens, merk ik. Dat is heel plezierig. Dank daarvoor. En dan 
kom ik bij de fractie van de ChristenUnie, want die heeft aangegeven dat brief A10 van 19 janu-
ari over de beantwoording van vragen door GS over de uitspraak van de Raad van State over het 
gaswinningsplan Westerveld, dat men die graag wil agenderen voor de eerstvolgende FCBE-
vergadering. Ik vraag even of dat nog het geval is, mevrouw Van den Berg?  
 
Mevrouw Van den Berg: Ja, dat klopt.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Dan concludeer ik dat we dit agendapunt gaan toevoegen aan de verga-
dering van FCBE van 3 maart en ik stel voor om de stukken anders dan de voorhangprocedure 
natuurlijk, af te doen op de wijze zoals op de LIS is aangegeven. Mooi zo, dan besluiten we dat. 
Dan stel ik nu de voorhangprocedure aan de orde. De vraag is in hoeverre er vanuit de Staten 
wensen of bedenkingen zijn? En dan hebben we het over de procedure, waarbij GS aan PS voor-
stelt om een bedrag van € 530.000 subsidie te verlenen aan de Wageningse Universiteit voor de 
uitvoering van het onderzoeksprogramma Eytemaheert. Wil iemand hierover het woord voeren? 
En als dit niet het geval is… Ja, de heer Uppelschoten van de PVV-fractie. Ga uw gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is een hele simpele vraag. In de 
brief wordt aangegeven dat wij € 500.000, laten we over ronde bedragen praten, aan subsidie 
willen geven. Er wordt gezegd: het hele project kost € 2 miljoen. € 1 miljoen komt van het minis-
terie, € 0,5 miljoen doen wij. Maar wie doet die andere € 0,5 miljoen? Zijn dat de gemeenten? 
Zijn dat de waterschappen? Want in de optelling komt er dus € 500.000 te kort. Wie doet dat?  
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan gedeputeerde Jumelet. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Het programma IBP, want daar gaat het om, In-
terbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, dat hier aan de orde is. In de brief ziet u ook staan 
dat er drie deelprogramma’s zijn, dat gaat over de samenwerking akkerbouw-melkveehouderij, 
de Boermarke Zeijen en de onderzoeksboerderij WUR-Eytemaheert. Het betreft dus dat hele 
complex van die drie projecten. Daar is dus € 2 miljoen mee gemoeid. Het Rijk geeft € 1 miljoen 
met cofinanciering en die andere € 500.000 is ook vanuit onze eigen begroting. En dat betekent 
dus dat dat ook wordt besteed aan die andere twee projecten. Dus als het gaat om een concrete 
vraag. € 1 miljoen vanuit het Rijk, € 500.000 die we nu beschikbaar stellen en die andere 
€ 500.000 komt ook vanuit onze reguliere begroting als cofinanciering.  
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Jumelet. En de heer Uppelschoten heeft geen aanvullende 
vraag. Oh, toch nog?  
 
De heer Uppelschoten: Het is inderdaad voor mij nieuwe informatie, want dat kan ik uit de brief 
niet halen. Dus het is eigenlijk een project, dat voor de helft door de provincie betaald wordt en 
voor de helft door de Rijksoverheid. Dat kun je uit dit stuk helemaal niet opmaken, dat dat zo is.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, bij de financiën staat opgetekend als laatste alinea, wat de 
totale omvang van het programma bedraagt. En dan heb ik het net over die drie deelpro-
gramma’s van € 2 miljoen. Vervolgens hebben we met elkaar € 1 miljoen gedekt vanuit het Rijk. 
Dat is ook een toezegging, die inmiddels ook gestand is gedaan en dan staat er en dan moet ik 
even goed kijken …  
 
De heer Uppelschoten: In de inleiding, die € 500000, helemaal in het begin.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja, maar ik moet even kijken, want volgens mij staat er wel in de brief 
dat we de middelen inbrengen vanuit de reguliere begroting van de provinciale middelen.  
 
De voorzitter: Ja, maar punt van aandacht was, dat het Rijk inderdaad meebetaalt en daar ne-
men we met zijn allen kennis van en ik stel voor dat dat gehoord hebbende, wij dit stuk gaan 
vaststellen. Ik kijk verder of er nog wensen en bedenken zijn? Dat is niet het geval.  
 
De heer Bosch: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Even kijken: wie vraagt het woord?  
 
De heer Bosch: Mijnheer Bosch, Partij van de Arbeid.  
 
De voorzitter: Ja, u komt in beeld. De heer Bosch, Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: We hebben nog een kleine vraag over de prestatieverplichtingen, want ondanks 
het feit dat mijn fractie de Universiteit van Wageningen ziet als een logische en tevens zeer be-
trouwbare partner in de hoofddoelstellingen van het programma. Daar wil mijn fractie toch wel 
graag wat meer inzicht hebben in die prestatieverplichtingen, die aan de te verstrekken subsidie 
worden verbonden. En we willen dus graag van de gedeputeerde horen welke concrete, meet of 
toetsbare prestatie-indicatoren worden gehanteerd en op welke wijze de voortgang van het 
project wordt gemonitord en teruggekoppeld aan de Staten. Tot zover.  
 
De voorzitter: Zijn er nog meer wensen of bedenkingen? Zo niet, dan geef ik het woord aan de 
heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, voor alle duidelijkheid, dit IBP-programma maakt onderdeel 
uit van toekomstgerichte landbouw. Het richt zich ook op alle zaken die ook in de Agenda Boer, 
Burger en Biodiversiteit aan de orde zijn. Dus we maken gebruik van de gelegenheid van dit 
Rijksprogramma IBP om ook onze eigen doelstellingen te bereiken. Dat betekent ook dat we 
met de WUR en met Eytemaheert en ook met die andere projecten in de pas lopen met die doel-
stellingen. Daar wordt ook op gemonitord, daar is de WUR ook voor gevraagd om ons daar op 
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de informeren, om samen daarin onderzoek te doen. Wij hebben zelf het overzicht daarin. We 
doen zelf de totale projectleiding. De onderzoeksboerderij wordt door de WUR gezien als een 
mooie kans om een aantal punten te onderzoeken. U ziet dat ook op pagina 2 staan, van waar-
uit ook beoogd wordt om daar duidelijkheid over te krijgen. Binnen het beoogde onderzoek zijn 
twee lijnen te onderscheiden. U ziet dat ook vermeld, ook systeemonderzoek. Vervolgens zullen 
we u, net zoals we dat altijd gewoon zijn, informeren over de resultaten. Want dat is het hele 
programma van toekomstgerichte landbouw, het BBB-programma en dit maakt daar onderdeel 
van uit. Dus ik zal u daar ook bij gelegenheid over kunnen informeren, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Jumelet en ik zie dat de heer Bosch verder geen aan-
vullende vragen meer heeft. Dan stel ik vast dat wij over kunnen gaan tot subsidieverlening, 
waarvan akte.  

F. Rondvraag 

De voorzitter: En dan kom ik bij de rondvraag en er is een rondvraag binnengekomen van de 
zijde van de CDA-fractie. Daar is een verzoek ingediend over Vermilion Energy Netherlands voor 
het winnen van aardgas in de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en daar wil het CDA 
graag een rondvraag over stellen. Ik geef het woord aan de heer Vegter. Ik zie hem nog niet.  
 
De heer Vegter: Maar nu gaat u mij wel zien.  
 
De voorzitter: Dat doet me deugd. Ga uw gang. De heer Vegter.  
 
De heer Vegter: Mevrouw de voorzitter, dank voor uw introductie. Allereerst willen wij onze 
dank uitspreken aan de fractie van GroenLinks, die over dit onderwerp schriftelijke vragen heeft 
gesteld. De beantwoording van die vragen zit vandaag ook bij de ingekomen stukken en we zijn 
ervan overtuigd dat het college meer dan haar stinkende best doet, maar aan het eind van de 
dag blijft het ministerie van EZK bevoegd gezag. Zo concludeert het college ook in de beant-
woording van die vragen. Vanwege de eerste reactietermijn die sluit op 20 februari, hebben we 
een aantal aanvullende vragen. Allereerst een paar observaties. Maatschappelijk gezien, zeker 
na het verschijnen van het rapport ‘Ongekend onrecht’, zegt de overheid zich bewust te zijn van 
de menselijke maat en heeft bij monde van het inmiddels demissionaire kabinet beterschap be-
loofd. En in Drenthe vinden we het betrekken van inwoners en het creëren van draagvlak be-
langrijk, zeker na het windturbineverhaal in deze provincie. De zogenaamde RCR, de Rijkscoördi-
natieregeling, zoals die ook hier van toepassing is binnen de mijnbouw, draagt daar in feite niet 
aan bij, waardoor onze inwoners het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt. De 
geluiden van de bewoners en de lagere overheden komen niet door. EZK beslist, zoals eerder ge-
zegd wat er gebeurt. De nieuwe gasvelden waarvoor een winningsplan is ingediend, hebben de 
namen van straatnamen gekregen. Hierdoor worden de bewoners van deze straten mogelijk be-
nadeeld. We denken aan waardedaling van de woningen. Binnen de provincie Drenthe is geen 
sprake van de omgekeerde bewijslast, zodat de bewoners bij eventuele schade ook het gevoel 
hebben op achterstand te staan. Daarnaast is ook een voorwaarde dat schade binnen één jaar 
nadat een beving zich heeft voorgedaan, moet worden gemeld, terwijl de schade dan nog niet 
zichtbaar hoeft te zijn. Er is vooraf geen informatie beschikbaar gesteld aan de burger omtrent 
de hoeveelheid gas die men wil produceren, waar de installaties worden gebouwd, welke trans-
portbewegingen er zijn et cetera. En daarom komen wij tot de volgende vragen. De eerste vraag 
is dat het ministerie op 24 september tijdens een informatieavond heeft toegezegd dat, zodra er 
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meer informatie beschikbaar is, dit wordt gedeeld met belanghebbenden, waaronder de stich-
ting GasDrOvF. Ook is op 14 november een flink aantal vragen gesteld aan Vermilion. Een en an-
der heeft niet geleid tot een tijdige reactie. Wat vindt het college van Gedeputeerde Staten er-
van dat deze toezegging aan belanghebbenden, zowel door EZK als Vermilion is genegeerd? 
Dan de volgende: de inspraaktermijn loopt nu tot 20 februari 2021. De vraag is: gaat GS deze 
termijn ook gebruiken om invloed uit te oefenen op het proces, dan wel zich ook op te werpen 
voor de belangen van de inwoners? Dan de volgende: hoe gaat GS bevorderen dat in onze pro-
vincie de menselijke maat meer betekenis krijgt, rond de voorgenomen exploitatie van kleine 
gasvelden. Dan met betrekking tot de straatnamen: wil GS zich inspannen om de naamgeving 
van de beoogde nieuwe velden te wijzigen, zodat deze niet verwijzen naar bestaande straatna-
men? En als laatste: hoe wil het college van Gedeputeerde Staten zich blijven inspannen voor de 
belangen van zowel inwoners als lagere overheden in dit dossier? Rekening houdend met mijn 
opmerking in mijn inleiding. Tot zover, mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vegter. Ik zie dat mevrouw Meeuwissen haar gezicht heeft 
aangeklikt, als ik me zo mag uitdrukken. Wilt u een aanvullende vraag stellen. Mevrouw Meeu-
wissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Heel graag voorzitter. We zijn blij met de vragen van GroenLinks en nu 
ook van het CDA. Dat is een heel belangrijk punt. Dus dank daarvoor en ik heb nog een aanvul-
lende vraag op die van het CDA. Dat is als het college gaat reageren, of ze dan ook nadrukkelijk 
weer willen stilstaan bij de schadeafhandeling. Punt 1, dat er een goede schadeafhandeling is. 
Dat de regels goed zijn. En het tweede is dat er ook een vlotte procedure is en dat de mensen 
niet verzanden in een jarenlange bureaucratische toestand. Dus dat aspect zou ik graag ook wil-
len voorleggen aan het college om dat mee te nemen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Meeuwissen. Kijk, nu gaan meer mensen reageren. Dat is 
niet helemaal de bedoeling. GroenLinks heeft al schriftelijke vragen gesteld. Ik stel voor om de 
heer Stelpstra eerst de beantwoording te laten doen. De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, voorzitter. Ik loop de vragen even langs, zoals ze gesteld 
zijn. Laat ik om te beginnen iets over de processen zeggen. Er komt een RCR- procedure. Ik weet 
niet of die per definitie slechter is voor het gebied, omdat juist die procedure op dit moment 
heel veel ruimte biedt aan inwoners om zich goed te laten horen. Volgende week zijn er drie in-
formatieavonden, gespreksavonden en ik ben er in die zin wel content mee, want die avonden 
gaan er nu juist over: hoe gaan we de participatie vormgeven? Dus dat is eigenlijk al een stap 
vooraf over hoe we met elkaar omgaan en eigenlijk is het woord ‘we’ niet goed in dit geval, hoe 
EZK en Vermilion in dit proces samen met de inwoners in een participatieproces gaan zitten. Dus 
dat is een redelijk open vraag vooraf. Ik ben blij dat ze dit doen. Hier hebben wij meermalen op 
aangedrongen om in het eerste stadium van het proces al met de inwoners om tafel te gaan. En 
dat gebeurt nu en daarna komt er nog een hele procedure en dan zijn we nog zeker twee jaar 
verder, voordat we echt helemaal in het plan zelf zitten in de besluitvorming. Dus dit is nog he-
lemaal het proces aan het begin. Daar hebben wij ook al eerder contact over gehad met EZK en 
dat blijven wij ook doen. Wij zijn dan niet zozeer gebonden aan die datum van 20 februari, dat 
zit in onze reguliere overleggen met EZK. Als er afspraken zijn geweest tussen EZK en Vermilion 
over informatie en die zijn genegeerd, ik vind gewoon dat je je aan afspraken moet houden, 
maar ik vind het iets te, ik ben iets terughoudend om aan de zijlijn te zeggen: het klopt wel of 
het klopt niet. Daar was ik niet bij. Dus dat past mij ook niet. Ik weet wel dat ik gisteren aan het 
begin van de avond nog even contact hebt gehad met EZK, om in ieder geval even daar te horen 
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hoe zit het nou? De ambtenaar die ik daar heb gesproken, zit al zeer lang aan deze dossiers en 
heeft mij ook aangegeven, dat in ieder geval met GasDrOvF regelmatig contact is en ook nog zal 
zijn. En laat ik het zo zeggen: ik ken deze ambtenaar al enige jaren en zolang ik met hem te ma-
ken heb, is hij zijn afspraken met mij altijd nagekomen. Dus ik heb geen reden om te gaan twij-
felen dat dat niet gebeurt. Als het gaat om de belangen van inwoners: wij komen op voor het 
belang van de provincie Drenthe, daar horen ook de belangen van inwoners bij. Er zijn natuur-
lijk ook andere belangen bij. Dat weer mijnheer Vegter ook heel goed, maar per definitie zitten 
daar ook de belangen van onze inwoners, die we daarbij meewegen. Maar we weten ook dat 
gaswinning nog niet afgelopen is. En als het gaat om die belangen en u verwijst naar de mense-
lijke maat. Ik denk dat we dat begrip wel vaker tegen zullen komen, de komende periodes. Vol-
gens mij hebben wij juist altijd heel erg gesproken over de menselijke maat, als het gaat om de 
betrokkenheid van inwoners, als het gaat over het leveren van informatie, als het gaat over de 
leesbaarheid van stukken, begrijpelijkheid van stukken, als het gaat om de schadeafhandeling. 
En daar kijk ik ook naar mevrouw Meeuwissen. Ik denk dat het juist ook de provincie Drenthe is 
geweest, die continu heeft gehamerd op die schadeafhandeling jaren, dat daar beweging is. En 
misschien hebben we nog niet het resultaat gekregen, dat we wilden. U ziet dat ook in de be-
antwoording van de vragen die recent, dat waren niet de vragen van GroenLinks, maar een 
vraag van de ChristenUnie, waar we ook op de omgekeerde bewijslast zijn in gegaan. Maar vol-
gens mij is dat wat wij continu doen. Als het gaat over de naamgeving van de velden. Daar ben 
ik wat terughoudend in, want dat maakt ook juist heel herkenbaar voor inwoners. U kunt ze 
ook wel de Drentse Patrijs of de Drentse kwartel noemen, zo’n veld. Zo noemen ze de velden op 
de Noordzee, geloof ik. Daar geven ze vogelnamen aan. Dan ben ik bang voor het verwijt van 
het CDA dat dat wel weer erg vaag is, nu weet u weer niet waar het ligt. Maar goed, het lijkt me 
nou typisch een punt, dat inwoners in dit proces naar voren moeten brengen. Ik heb het zelf niet 
als een probleem aangemeld gekregen. Dit was voor de eerste keer dat ik het hoorde. Ik zou in-
woners aanmoedigen om, als ze dat echt problematisch vinden, om dat in deze fase ook met de 
partijen te delen. En dan kom ik op de laatste vraag van mijnheer Vegter. Hoe wil het college 
zich blijven inspannen? Nou net zoals we altijd doen. Het woord strijdvaardig vind ik altijd een 
beetje een raar woord, maar consequent opkomen voor dat wat nodig is. Dat hebben we ge-
daan, dat doen we nog steeds en dat blijven we doen en daarvoor bij mevrouw Meeuwissen: 
schadeafhandeling blijft voor ons een zeer cruciaal punt en daar blijven we echt bovenop zitten.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Stelpstra. We zijn aan het eind gekomen van de rond-
vraag.  
 
Mevrouw Slagt: Voorzitter, ik zou heel graag iets willen aanvullen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt van GroenLinks, dat is niet de bedoeling bij de rondvraag.  
 
Mevrouw Slagt: Nee, dat weet ik.  
 
De voorzitter: Oké, heel kort. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Slagt: Dit zijn best wel landelijke punten. En de omgekeerde bewijslast, ik zou graag 
het CDA en de VVD een handreiking willen geven om landelijk dit punt op de agenda te blijven 
zetten. GroenLinks heeft al landelijk hier vragen over gesteld, over dit dossier en ik zou erg 
graag met CDA en VVD willen optrekken om dit ook landelijk bij hun partijen op de agenda te 
krijgen.  
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De voorzitter: Dat is een handreiking uwerzijds. Dank u wel. We zijn aan het eind gekomen van 
agendapunt F.  

G-1 NRK rapport ‘Drenthe, de oerprovincie van Nederland, de marketing van het toe-
risme’; Statenstuk 2021-978 

 
De voorzitter: En we gaan naar agendapunt G en zien daar de A-stukken en die stel ik nu aan de 
orde. Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Drenthe, de oerprovincie van Nederland, de 
marketing van het toerisme’, Statenstuk 2021-978. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? 
Dat is het geval. Aldus besloten.  

G-2 Investeringsagenda PLUS 2020-2023, kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie; Sta-
tenstuk 2021-975 

De voorzitter: Dan de ‘Investeringsagenda PLUS 2020-2023, kwaliteitsimpuls Toerisme & Recrea-
tie’, voorstel van het college van GS van 1 december jongstleden, Statenstuk 2021-975. Kan ie-
dereen met dit voorstel instemmen? Dat is het geval. Aldus besloten.  

G-4 Begrotingswijziging Motie Frisse start na corona; Statenstuk 2021-979 

De voorzitter: En dan hebben we zojuist G-4 toegevoegd. Dat is de ‘Begrotingswijziging Motie 
Frisse start na corona’, voorstel van het college van 29 januari jongsleden, Statenstuk 2021-979. 
Kan iedereen met het voorstel instemmen? Zo is het geval. Aldus besloten. Dat waren de hamer-
stukken.  

G-3 Drentse Duitslandagenda 2020-2023; Statenstuk 2020-967 

De voorzitter: Dan gaan we nu naar de B-stukken onder agendapunt G. Het verzoek is om het 
indienen van moties en amendementen in de eerste termijn te doen, want dan kan de griffie de 
stukken publiceren op het SIS en in de GO-app. En dan kan iedereen de zaken goed bekijken. En 
ik geef dan ook de woordvoerders van de fracties die een motie en amendement willen indienen 
als eerste het woord. We beginnen met de Drentse Duitslandagenda 2020-2023, voorstel van GS 
van 3 november, Statenstuk 2020-967. We hebben daar spreektijden voor afgesproken. In de 
eerste termijn krijgen alle fracties 2 minuten, Gedeputeerde Staten 5 minuten en als iemand een 
amendement indient of een motie, krijgt u 1 minuut extra. En in de tweede termijn 1 minuut per 
fractie en GS 2 minuten. Als alle woordvoerders zichzelf in beeld willen zetten, zou ik dat erg 
prettig vinden. Dat kunt u doen door de camera aan te doen. Ik wacht even tot ik de woordvoer-
ders in beeld heb en dan noem ik ze op, want dan weet u of u al dan niet mee gaat doen aan dit 
debat. Ik heb begrepen dat de fractie van de ChristenUnie in ieder geval een amendement wil 
indienen, dus die geef ik zo meteen als eerste het woord, maar ik zie nog niemand van de Chris-
tenUnie. Ik zie tot nu toe de heer Velzing van Forum voor Democratie, mevrouw Haan van 
GroenLinks, mevrouw Udinga van de VVD, mevrouw Kleine Deters van D66, de heer Schoenma-
ker van Sterk Lokaal en dat is het. Ik zie de gedeputeerde ook. Ik zie de heer Du Long, neem me 
niet kwalijk, Partij van de Arbeid  
 
Mevrouw Kort: Kunt u mij ook zien, mevrouw de voorzitter?  
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De voorzitter: Mevrouw Kort van de PVV-fractie, mevrouw Dikkers van de SP en JA21, wie is dat?  
 
De heer Blinde: Dat ben ik.  
 
De voorzitter: De heer Blinde komt in beeld.  
 
De voorzitter: Helemaal fijn, maar ik zie de ChristenUnie nog niet en die zouden toch de aftrap 
geven. De fractie van de ChristenUnie, de heer Pruisscher doemt op. Helemaal goed.  
 
De heer Pruisscher: Ja, omdat de heer Veldsema dat zou doen. Ik heb hem ook al geappt: ‘Harm 
Henk, waar ben je?’ Maar dat blijft nog wel een beetje de vraag eigenlijk. Ik zie hem niet op ons 
scherm hier, dus dat… Dat is enigszins dubieus.  
 
[niet bekend]: Goedemorgen, mevrouw.  
 
De voorzitter: Even kijken, ik hoor zachtjes goedemorgen zeggen, maar wie is dat? Wilt u nog 
wat zeggen? Degene die net goedemorgen zei. Hallo? Nee, nou dan de heer Pruisscher, dan 
geef ik u met alle liefde het woord en hoop ik dat u de tekst van het amendement bij de hand 
heeft.  
 
De heer Pruisscher: Ja, voorzitter, dat kan ik natuurlijk wel gewoon doen.  
 
De voorzitter: Fijn dat u zo goed bent in collegiaal bestuur bij de ChristenUnie.  
 
De heer Pruisscher: Wat de heer Veldsema wil zeggen over de Duitslandagenda, dat laat ik dan 
voor zijn rekening, want dat zou ik niet weten. Maar wel dat wij dus graag iets zouden willen 
wijzigen in de Duitslandagenda, namelijk een tekst toevoegen bij amendement en dat lees ik u 
dan ook voor. Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 3 februari. Ter 
behandeling zal Statenstuk 2020-967, inzake de Drentse Duitslandagenda, besluiten de bovenge-
noemde Duitslandagenda als volgt te wijzigen. In de tekst op pagina 13, na de woorden ‘Naast 
de verbinding Emmen-Rheine gaat het daarbij ook om …’ en dan toe te voegen de woorden ‘de 
verbinding tussen Emmen- Stadskanaal, de Nedersaksenlijn’. Voorzitter, dat wordt mede-inge-
diend door de PvdA, CDA, GroenLinks, D66, JA21, SP en Forum voor Democratie.  
 
De voorzitter: Dank u wel, meneer Pruisscher en weet u, als de heer Veldsema zich nog meldt, 
dan krijgt u van mij alsnog het woord, want u bent ruim binnen uw tijd en dan kan hij nog 1 mi-
nuut aan de Duitslandagenda besteden. Ik ga door met de heer Velzing van Forum voor Demo-
cratie. Het woord is aan de heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel over gesproken. Ik heb nog wat aanvul-
lingen daarop. Voorzitter, in de eerste plaats wil ik namens mijn fractie dank uitspreken aan 
onze Duitse buren. Ze hebben hun ziekenhuizen opengesteld voor patiënten uit Nederland, 
toen de druk op onze ziekenhuizen te groot leek te worden. Forum voor Democratie heeft grote 
waardering voor deze belangeloze inzet van Duitsland en hoopt dat dit een kenmerkend signaal 
is voor de grote betrokkenheid die er tussen onze landen bestaat. Voorzitter, terug naar de 
Drentse Duitslandagenda 2020-2023. De grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland 
en Duitsland kan inmiddels bogen op een 50-jarige traditie. In vijf euregio's langs de Nederlands-
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Duitse grens zijn de burgers behulpzaam bij uiteenlopende zaken. Of nu het gaat om grensover-
schrijdende busverbindingen, cultuur, sportuitwisselingen of dat belastingaangifte bij het Duitse 
Finanz of de Nederlandse Belastingdienst moet worden ingediend. De euregio’s zetten zich te-
genover politiek en instantie in voor de grensregio en bieden een concrete hulp in de individu-
ele gevallen door middel van spreekuren voor burgers. Forum voor Democratie wil deze nauwe 
samenwerking voortzetten en daar waar mogelijk intensiveren. We hebben onder andere het 
idee dat op het gebied van wetenschappelijke ontwikkeling nog veel te bereiken is, als beide 
landen de handen nog meer ineenslaan. Zo wordt er een dependance van de Universiteit Gro-
ningen opgezet in Emmen, waar onderzoek gedaan gaat worden naar polymeren. In Duitsland is 
het Duitse Max Planck ook bezig met onderzoek naar polymeren. Voorstelbaar is dat de provin-
cie een faciliterende rol kan spelen om de instituten samen te brengen om de kennis op het ge-
bied van groene ontwikkelingen te stimuleren. Ook kan ik me voorstellen dat er gekeken wordt 
naar hoe partijen op het gebied van groene energie, bijvoorbeeld diepe geothermie waar Duits-
land veel meer ervaring heeft dan Nederland, nauw kunnen samenwerken. Voorzitter, tot slot. 
Zoals u weet, is Forum voor Democratie niet voor de open grenzen, zoals deze op dit moment 
het geval zijn. Dit neemt niet weg dat Forum wel heel graag wil samenwerken. We willen zelf 
bepalen wie het land in komt, maar zijn niet … … … , zodat we iedere samenwerking toejui-
chen. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, heer Velzing. U was een beetje zacht. We konden u wel goed ver-
staan, maar als u de volgende keer echt in uw microfoon kunt praten, dan helpt dat, denk ik. Ik 
ga naar mevrouw Haan van GroenLinks.  
 
Mevrouw Haan: Dank u wel, voorzitter. Er zijn actuele thema’s die tussen Drenthe en Duitsland 
spelen. Ik noem de Nedersaksenlijn, het herstel van de Friesenbrücke, de spoorverbinding Em-
men-Rheine en Bargerveen. Dit zijn sprekende voorbeelden van wat een constructieve samen-
werking oplevert. Ik noem deze voorbeelden bewust. Het jaar 2021 is het Europees Jaar van het 
spoor. Dat is mede een reden waarom onze fractie het amendement samen met de ChristenUnie 
heeft ingediend. Er zijn nog meer voorbeelden van een goede samenwerking. Zoals bij de 
Health Hub Roden. Daar is een mooie start gemaakt voor een goede interactie met de Drentse 
en Duitse HBOV-opleidingen, maar ook de uitwisseling van Nederland-Duitse zorgmedewerkers 
in het Europese project ‘Sorgen für, sorgen dass’. GroenLinks vindt dit een goede ontwikkeling 
en hoopt dat meer Drentse organisaties de interactie met Duitse organisaties gaan zoeken. Men 
kan veel van elkaar leren en wellicht zijn er mogelijkheden om dit via een van de Drentse onder-
nemingen te stimuleren. Ziet het college hiertoe ook kansen, binnen een goede samenwerking, 
het delen van zorgen en kijken of we samen tot oplossingen kunnen komen? Bijvoorbeeld bij de 
injectie van afvalwater in lege gasvelden in de opslag van kernafval. GroenLinks heeft er bij onze 
landelijke fractie op aangedrongen vragen over de optima van kernafval te stellen. Onze fractie 
trekt samen op met GroenLinks Groningen en onze Duitse zusterpartij Die Grünen. Juist bij dit 
soort thema’s is de samenwerking met andere provincies en Duitsland van het grootste belang. 
Inmiddels zijn we met de PvdA een petitie opgestart. Onze fractie roept GS op om de relatie met 
onze Duitse buren te borgen in goed beleid en goed te blijven onderhouden. En wij spreken de 
hoop uit dat na de pandemie die ons nu zo teistert we snel weer een Statenontmoeting tussen 
Drenthe en Duitsland georganiseerd kan worden. De voorliggende Agenda steunen wij dan ook 
van ganser harte. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Haan. Keurig binnen uw tijd. Mevrouw Udinga van de VVD-
fractie  
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Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. Allereerst onze waardering dat er voor de tweede 
keer een Duitslandagenda door de provincie Drenthe wordt gepresenteerd. Het geeft het grote 
belang voor Drenthe voor een intensieve samenwerking met Niedersachsen duidelijk weer. Het 
is goed om te lezen dat er wordt ingezet op een leven lang ontwikkelen. Deze focus past bij de 
VVD, maar ook bij het GrensInformatiePunt Eems Dollard Regio. Dit orgaan fungeert als een 
wegwijzer in de Noordelijke grensregio. De VVD hoopt dan ook dat er een nauwe samenwer-
king met het GIP is op dit vlak. De connectie tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt in de Duits-
landagenda nadrukkelijk meegegeven, maar de binding en vertaalslag naar het onderwijs in 
heel Drenthe is essentieel om samen op te pakken en concreet te verbinden. We gaan er dan 
ook van uit dat dit zijn effecten zal hebben. Wat betreft het amendement: het is een prima idee 
om samen met Groningen en Overijssel onze krachten te bundelen en de lobby richting Rijk en 
Europa, om de grensoverschrijdende spoorverbindingen in de Noordelijke grensregio te verbete-
ren. Vanzelfsprekend hoort daar naast de verbinding Emmen- Rheine en de Wunderline ook de 
Nedersaksenlijn bij en de VVD steunt derhalve dit amendement. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Udinga. Ik heb begrepen dat de heer Veldsema weer aan-
wezig is, maar ik zie hem nog niet.  
 
De heer Veldsema: Ik ben er wel.  
 
De voorzitter: Kijk, daar bent u. Mijnheer Veldsema, de fractie van de ChristenUnie heeft nog 
1,5 minuut en het amendement is reeds ingediend door uw collega Pruisscher. Wilt u nog iets 
toevoegen op de inhoud?  
 
De heer Veldsema: Ja, voorzitter, politici zijn net mensen. Als puntje bij paaltje komt, werkt het 
ict-systeem niet en daar had ik last van. Excuses daarvoor. Ik heb ervoor gekozen om kort te zijn 
over de Duitslandagenda inhoudelijk. Immers, bij de vorige commissievergadering was het bijna 
een A-stuk geworden. Er zijn heel veel goede woorden gesproken en ik zal het niet allemaal her-
halen. Dank voor de steun die de partijen ook uitspreken voor het amendement. We hebben bij 
ons bezoek aan Nordhorn Grafschaft Bentheim, ook gehoord van de collega's dat ze groot be-
lang hechten aan de treinverbinding naar Groningen. Dus we zijn blij dat we het op deze manier 
kunnen toevoegen. Dat maakt de tekst sterker. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in hele goede 
relaties en met dit Statenstuk denken we dat dat alleen maar verder versterkt kan worden. Wij 
zijn het dus ook eens met het Statenstuk zoals dat voorligt, met de aanpassing van een klein 
stukje tekst onderaan het amendement, wat de mensen als het goed is al in hun systeem heb-
ben, staat de nieuwe vorm van de tekst, zoals die in dat geval zou moeten worden gelezen. Nog-
maals, excuses voor mijn afwezigheid van zo pas, en dank aan de collega's voor het meedenken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Veldsema. Ik ga door met mevrouw Kort van de PVV-fractie.  
 
Mevrouw Kort: Voorzitter, dank u wel. Graag zouden wij bij de gedeputeerde onder de aan-
dacht brengen, dat wij nog geen antwoord hebben ontvangen op onze vraag of het klopt dat 
mensen die in Nederland werkzaam zijn in de sociale werkplaats, zich niet mogen vestigen in 
Duitsland. Voorzitter, het toevoegen van het amendement om de spoorlijn Emmen-Stadskanaal 
ook op te nemen in deze agenda, zien wij niet zitten. Het gaat hier om een interprovinciale 
spoorlijn en niet internationaal. Daarbij is er nog veel onduidelijk over welke kosten dit voor de 
provincie met zich meebrengt en ook een tijdspad is niet bekend. De PVV is wat dat betreft voor 
het verdubbelen van de N34 en tegen deze spoorverbinding. Er wordt gesproken over het succes 
van de Drentse Duitslandagenda. Graag zouden wij willen weten van de gedeputeerde hoeveel 
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banen deze agenda nu daadwerkelijk al heeft opgeleverd. Wanneer deze agenda alleen over 
werk en studie zou gaan, hadden we wellicht voor kunnen zijn. Echter, wanneer er wordt gesp-
roken over het slechten van grenzen, omdat dat een belangrijk onderdeel is binnen het Euro-
pese cohesiebeleid, dan haken wij af. Tot slot voorzitter, wil ik nog graag de heer Du Long be-
danken. Tijdens de commissievergadering deed hij de suggestie of wij bij ieder stuk met interna-
tionale betrekkingen aan gaan geven dat de PVV voor een Nexit is. Het is daarbij natuurlijk be-
sproken en wij zullen zoveel mogelijk duidelijk maken, dat wij voor een Nexit zijn en tegen de 
Nedersaksenlijn en voor een algehele verdubbeling van de N34. Wij zijn het ook niet eens met 
de energietransitie en tegen windturbines, maar die zaken hoor hier bij dit stuk niet thuis. Dank 
u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kort.  
 
De voorzitter: De heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als fractie best wel even zitten wikken en 
wegen wat we nou van deze Duitslandagenda vinden. Het taalgebruik is soms wel erg eurofiel 
naar onze smaak en de ambities zeer hoog. Misschien wel te hoog als we praten over het slech-
ten van grenzen bijvoorbeeld. Een grens die bijvoorbeeld elk moment dicht kan gaan, is de 
grens met Duitsland als Merkel dat besluit. Echter, anderzijds is bijna geen budget aan deze 
agenda gekoppeld. Dus dan zal het wel een beetje meevallen, zo is onze verwachting. Daarbij is 
de fractie van JA21 doordrongen van het economische belang van samenwerking met Duitsland. 
Dat hebben we al eerder aangegeven: werk, werk, werk. Het wordt bijna saai, zo consistent zijn 
we, voorzitter. Wat deed de balans, onder voorbehoud, doorslaan naar voorstemmen, voorzit-
ter? De heer Stelpstra met al zijn gezond verstand deed dat met zijn afsluiting bij de commissie-
vergadering van 20 januari en ik quote: ‘Met integratie bedoel ik niet een super Europese over-
heid, maar in dit geval gaat het erom dat wij als grensregio een hele goede samenwerking heb-
ben, waarbij men gewoon geen last meer heeft van de wederzijdse belemmeringen om met 
name de wederzijdse economische ontwikkeling heel goed mogelijk te maken. Volgens mij kan 
ik niet duidelijker zijn.’ Einde quote. Deze duidelijkheid werd zeer op prijs gesteld door JA21. 
Voornamelijk economische ontwikkelingen. Hulde voor dit realisme. Wij hebben nog wel een 
verzoek, voorzitter. Graag ontvangen wij een rapportage van de daadwerkelijk gegenereerde 
werkgelegenheid, die is ontstaan door de Duitslandagenda. Als we daar nog iets concreets over 
mogen ontvangen, dan kan de fractie van JA21 dit definitief steunen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Blinde. Ik ga naar mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. D66 is pro-Europa. Wij zijn pro samenwerking 
met buurlanden en voor ons is een nauwe samenwerking met Duitsland vanzelfsprekend. Mis-
schien nog sterker geformuleerd. Wij zijn voorstander van grensontkennende samenwerking. 
Waarom zou de landsgrens ons belemmeren in ontwikkelingen ten gunste van de toekomst? Op 
vele terreinen, zoals scholing en arbeidsmarkt, zorg, recreatie en toerisme, vervoer, energie en 
economie is het voor onze inwoners van belang om een goede samenwerking te hebben en kan-
sen te benutten. En eigenlijk wordt dat door iedereen net gemeld. Legt de één op de ene porte-
feuille meer nadruk dan een ander, maar het betreft wat ons betreft al die terreinen. Een mooi 
voorbeeld daarvan vinden wij de grensontkennende samenwerking. Vorige week werd in de 
vaste Kamercommissie van EZK door de wethouder uit Losser ingebracht een pleidooi voor de 
uitwisseling van duurzame energie met onze buurlanden. Ook daar kunnen we elkaar helpen 
ten gunste van onze inwoners. Er zijn vele goede voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken, 
die op onze steun kunnen rekenen en het voorgestelde amendement van de ChristenUnie die-
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nen wij dan ook graag mede in. Wij willen zoeken naar mogelijkheden en niet uitgaan van be-
lemmeringen, van regelgeving of anderszins. En wij zouden zelfs graag een experiment met een 
regelluwe zone zien, in bijvoorbeeld Europark Coevorden. Daar hebben we ook al eerder over 
gesproken. Wij willen graag de samenwerking uitbreiden en wij steunen van harte de voorge-
stelde Duitslandagenda en wat ons betreft mag er nog wel een stapje bij. Dank u wel, mevrouw 
Kleine Deters.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers van de SP-fractie.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. De Duitslandagenda. Wat ons betreft had dat ook een 
A-stuk kunnen zijn, ware het niet dat we dat natuurlijk ook in de commissiebespreking al aan 
hebben gegeven, graag het amendement mee indienen om de aansluiting Emmen-Stadskanaal 
toe te voegen aan het stuk. Het Europees Jaar van het spoor is natuurlijk een prachtig moment 
om onze treinambities en het spoorvervoer op de agenda te krijgen. Dus dat is een uitgelezen 
kans. Goede samenwerking met Duitsland op onderwijsgebied met betrekking tot onderwijs, ge-
zondheid, techniek, dat is natuurlijk een thema dat je in een grensgebied bij uitstek uit kunt 
bouwen. Eigenlijk alles wat we in de commissie bespreken, ga ik hier nu niet herhalen. En die 
samenwerking, dat is echt iets waar we ook in moeten investeren als het aan ons ligt. En als je 
het hebt over, ik noem maar een voorbeeld: de opslag van kernafval in het grensgebied, daar 
zou die samenwerking ook toe moeten kunnen leiden dat we hier gezamenlijk kunnen acteren 
om hier een andere wending aan te geven. Ik ben wel benieuwd hoe de gedeputeerde daar te-
genaan kijkt. En wat ons betreft is het verder een A-stuk. Wij gaan hiermee akkoord. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Dikkers. Dan kom ik bij de heer Schoenmaker van Sterk Lo-
kaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. We hebben dit onderwerp in de commissieverga-
dering al besproken en daar hebben we ons positief uitgelaten over de Drentse Duitsland-
agenda. Volgens ons gaat het vandaag vooral over het vaststellen van het amendement en de 
Duitslandagenda. We zullen dit Statenstuk zeker vast willen stellen en wij gaan daarmee ak-
koord. Over amendement: de toelichting bij het amendement heeft ons doen besluiten het 
amendement te steunen. Er wordt verwacht dat de lobby richting het Rijk en Europa rondom de 
verbetering van de spoorwegverbindingen in de grensregio sterker wordt, als de Nedersaksenlijn 
onderdeel wordt van deze gezamenlijke lobby en daarom zullen wij hem steunen. Rondom deze 
Nedersaksenlijn hebben wij nog wel bedenkingen. Onze fractie vreest vooral voor exploitatiete-
korten. Het is duur om aan te leggen, het passagiersaanbod is klein, vooral in de daluren, maar 
vooralsnog zullen wij dit amendement wel steunen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Schoenmaker. Tot slot de heer Du Long en ik kijk nog even 
of er nog meer woordvoerders zouden zijn, maar ik geloof het niet.  
 
Mevrouw Mentink: Voorzitter, het CDA.  
 
De voorzitter: Ik miste het CDA al. Daarom kijk ik ook even of er misschien iemand … even kij-
ken, want ik zie niet iemand.  
 
Mevrouw Mentink: Ja hoor, ik wil wel graag het woord voeren, voorzitter.  
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De voorzitter: Ah, kijk daar is mevrouw Mentink. Ik geef eerst het woord aan de heer Du Long 
en mevrouw Mentink krijgt tot slot het woord.  
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel.  
 
De voorzitter: De heer Du Long.  
 
De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. We hebben het inderdaad al in de commissie bespro-
ken, deze agenda en het leek een A-stuk te worden, maar toch is het wel goed wat ons betreft, 
dat we er kort nog over kunnen spreken. We willen in elk geval gedeputeerde Stelpstra felicite-
ren met deze Agenda. Het is echt een hele mooie, voldragen en evenwichtige Agenda, die zelf-
bewustheid uitstraalt en richtinggevend is. Een paar opmerkingen: we hebben in de commissie 
ook al, maar ook eerder de mogelijkheid van een permanente Drentse vertegenwoordiging in 
Nedersaksen genoemd, een soort Drentse ambassade, waarmee de uitvoering van de Duitsland-
agenda nog eens kan worden versterkt. En wellicht kan de gedeputeerde nog eens nagaan bij 
zijn collega's in de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg, want die hebben soortgelijke 
initiatieven ondernomen in Nordrhein-Westfalen, wat de voordelen zijn geweest. Dan dank voor 
de ambtelijke inzet, want die is groot geweest, maar dank ook richting DrEUn. De werkgroep 
DrEUn die het nodige heeft bijgedragen en waarvan we hopen dat die ook bij de uitvoering van 
de Agenda een belangrijke rol kan spelen. Tenslotte voorzitter, drie korte puntjes graag gedaan 
richting PVV en omdat ik een groot voorstander ben van internationalisering zal de PVV vermoe-
delijk iedere keer het punt Nexit, als dat vaker op de agenda komt aandragen. Maar als dat zo is, 
dan is het ook een bekend punt en dan kan het zijn dat het op een gegeven ogenblik wat sleets 
wordt. Maar goed, dat is aan de PVV zelf. Ik deel het enthousiasme van Forum voor Democratie 
voor de vele EU-projecten op het terrein van cultuur, sociale ontwikkelingen en bijvoorbeeld de 
wetenschap en euregio’s. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn en dat soort EU-
projecten vinden ook wij, moeten we meer ondersteunen. En tenslotte voorzitter over kernafval, 
mijn fractiegenoot Peter Zwiers heeft inderdaad schriftelijke vragen daarover ingediend en we 
hopen dat in het kader van de ontstane, vriendschappelijke betrekkingen de gedeputeerde in-
derdaad contact kan opnemen met zijn Duitse ambtgenote. Dank, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank, de heer Du Long. Dan kom ik tot slot bij mevrouw Mentink van het CDA.  
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel, voorzitter. Ook tijdens de commissievergadering hebben wij lo-
vende woorden gesproken over deze Duitslandagenda. En we zijn er dus ook voor dat dit wordt 
goedgekeurd en het amendement dat de heer Veldsema heeft ingediend ondersteunen wij ook. 
Wij dienen het ook samen in en we zijn vooral voor het verbinden, het Naoberschap van onze 
buurt en Naoberhulp, en wij vinden zodoende ook dat de lijnen goed worden gerealiseerd en 
we gaan ervoor. ‘Wir schaffen das.’  
 
De voorzitter: Dank u wel, dat is een mooie uitswinger van de eerste termijn van de zijde van de 
Staten. Ik geef het woord aan gedeputeerde Stelpstra voor zijn eerste termijn.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan alle Statenleden voor hun bij-
drage. Ik proef bij een overgroot deel van de Staten dat ze deze agenda steunt. Daar ben ik blij 
mee, want dat is ook een steun voor het werk dat we doen. Ik begin maar even met het amen-
dement, dat is het gemakkelijkste. Ik heb daar even met mijn collega Bijl overleg over gehad. We 
zagen dit aankomen op de een of andere manier. Het is ook aangekondigd in de commissie. Wij 
zijn ook alle twee, maar daarmee ook het college, want wij spreken met één mond, zoals u 
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weet, blij met dit amendement en daar kunnen we alleen maar positief over zijn. Ik loop even 
de sprekers langs. Heel veel is ook al gezegd in de commissie. Mijnheer Velzing, ik vind het mooi 
dat u begint met uw dank uit te spreken aan de Duitsers, over hun hulp ook in de ziekenzorg. 
Dat is een heel concreet punt en dat laat ook zien dat goede relaties heel erg belangrijk zijn. U 
hebt ook in de commissie uit uw eigen praktijk een aantal dingen genoemd hoe belangrijk dat 
is. En misschien ook wel aardig om te vertellen dat ik geloof de dag na de commissie- vergade-
ring kreeg ik van een ondernemer een mail of hij hem kon helpen. Dat hebben we ambtelijk 
keurig kunnen begeleiden om in ieder geval iemand bij het goede loket te krijgen. Dat zijn hele 
concrete dingen en we zullen die samenwerking zeker voortzetten op de terreinen die u noemt, 
zoals wetenschap. Dat is denk ik met name een punt, waar je elkaar redelijk goed kunt vinden. 
Energie is altijd even wat lastiger. Daar zitten nog heel wat belemmeringen op, maar daarom 
blijven we volhouden, want de aanhouder wint, zal ik maar zeggen. Mevrouw Haan, u hebt ook 
aangegeven dat we veel van elkaar kunnen leren. U hebt ook op het Jaar van het spoor gewe-
zen. Heel terecht. Dus in die zin past het amendement ook heel erg goed. En u hoopt dat er snel 
weer een Statenontmoeting komt, dat hoop ik ook. Ik hoop sowieso dat wij elkaar weer snel 
kunnen ontmoeten en dat dat in ieder geval gaat lukken. U hebt het ook over de opslag van 
kernafval gehad. Daar hebben meerdere partijen op gewezen. Er zijn vragen over gesteld. We 
zijn ermee bezig om die te beantwoorden. Dat vraagt wel enige zorgvuldigheid, maar we heb-
ben daar ook zeker overleg over met onze Oosterburen. Er is vanmiddag al een ambtelijk over-
leg om de achtergrond naar boven te halen en dat we daar goed geïnformeerd over zijn. Dus 
die relatie is goed, maar de vragen daarover komen van u. Mevrouw Udinga, u wees ook op het 
belang van het GrensInfoPunt en ik gaf zonet al even een heel concreet geval aan, waar we di-
rect de weg in hebben kunnen wijzen. Dus het is wel belangrijk dat dat er is. Mevrouw Kort, uw 
vraag over de sociale werkplaats, daar heeft u gelijk in. Wij zijn ermee bezig. Dat heeft te maken 
met de Participatiewet, onze Nederlandse wet, maar het vraagt echt even wat uitzoekwerk, 
maar u krijgt daar antwoord op. Ik heb dat net even via de app gekregen, maar u krijgt een ant-
woord. En u vraagt en dat vraagt mijnheer Blinde ook: wat levert dit nu op qua werkgelegen-
heid? Dat is de meest moeilijke vraag om te beantwoorden. Daar ben ik ook heel eerlijk in, want 
je kunt nooit een-op-een zeggen: we hebben dit gedaan en dat heeft dan exact zoals banen op-
geleverd. En dat begrijpt u ook en dat weet ik ook, maar het is wel interessant om eens te kij-
ken. Ik heb ook gezegd, er is ook facetbeleid, er zitten dingen van openbaar vervoer in, er zitten 
dingen van economie in. Ik wil wel eens kijken hoe we dat op de een of andere manier kunnen 
monitoren, zonder daar nu te grote verwachtingen van te wekken. Maar het is wel interessant 
om eens even te kijken of dat lukt. Ik zie mijnheer Blinde zijn hand opsteken, maar ik ga niet 
over de orde.  
 
De voorzitter: Ik ook. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat de gedeputeerde aangeeft om te kij-
ken hoe we dat kunnen monitoren. Ik snap ook dat het heel lastig is, maar ik weet ook dat de 
gedeputeerde natuurlijk heel veel werkbezoeken et cetera heeft. Kan hij bijvoorbeeld één con-
creet voorbeeld aangeven van: dit is nou echt een groei in werkgelegenheid geweest? Dat kan 
natuurlijk ook bij een individueel bedrijf zijn, maar dit heeft nou echt gewoon voor een aantal 
arbeidsplaatsen gezorgd. Is dat mogelijk?  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
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Gedeputeerde Stelpstra: Dat is heel moeilijk. Laat ik u nou eens drie dingen noemen. Eén heel 
concrete: Europark Coevorden is natuurlijk hét voorbeeld voor samenwerking. Ik ben in bedrij-
ven geweest. Het was wel grappig, bij één bedrijf liep ik duidelijk de grens over. Maar door de 
samenwerking zijn daar wel mooie bedrijven gekomen, maar of je dat een-op-een kunt zeggen: 
dat is door de Duitslandagenda gekomen? Het is wel zo, dat daar werknemers zijn uit beide lan-
den. Dus het versterkt elkaar wel. Het tweede voorbeeld. Ik ben daar ook bij een soort vergis-
tingsfabriek geweest. Dat was ook in Coevorden, waar met name heel veel uitwisseling was, ook 
kennis van elkaar en echte handelscontracten werden verstrekt. En het derde voorbeeld, maar 
dat staat nog in de kinderschoenen, hebben we heel nadrukkelijk contact met onze Duitse col-
lega’s gehad over de hele waterstofeconomie. Komende vrijdag hebben we daar nog een grote 
conferentie over, maar ook met mijn collega minister Birgit Honé, heb ik daar in ieder geval con-
tact over. Dus ook daarin zoeken we gezamenlijke versterking. Om een paar voorbeelden te ge-
ven.  
 
De voorzitter: De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Nog één afsluitende vraag: we zitten nu nog aan het begin van het 
jaar. Is het mogelijk dat we eind dit jaar de resultaten van zo’n monitoring zouden kunnen ont-
vangen? Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ik ben sowieso bezig, ook in het kader van, u krijgt ook nog eens een 
keer een Europa-agenda. Ik zie al uit naar de discussie wat dat betreft, moet ik zeggen. En dat 
doen we ook om daar weer in onze reguliere planning & controlecyclus over te kunnen rappor-
teren. Rondom Europa doen we dat nu al apart in de planning & controlecyclus. Dus het lijkt me 
heel goed om daarop die verbinding in de Duitslandagenda in te voegen. Ik was bij de beant-
woording. Mevrouw Kort, u bent helder dat u wat kritisch bent en onderkoeld iets zegt over Eu-
ropese samenwerking. We kennen uw standpunt over de Nexit. Daar neem ik maar kennis van, 
overigens is dat ook een nationaal item. Mijnheer Blinde, u quote mij, dat vind ik altijd wel leuk 
en dat klopt, dat heb ik gezegd. Ik heb er alleen wel bij gezegd en dat zeg ik nog even, maar om 
economisch goed samen te werken moet je elkaar ook kennen. Dus dat betekent ook dat je op 
vlakken van cultuur en dat soort dingen ook uitwisseling hebt, op vlakken van onderwijs en ken-
nis. Dus het is niet alleen sec economie. Het is wel het totale pakket. Maar u heeft mij terecht ge-
quoot. Ik ben geen voorstander van een supernationale staat, maar uw quote is helder. Me-
vrouw Kleine Deters, ik heb ook in de commissie al iets gezegd over regelluwe zones en wat we 
daarmee kunnen doen. Ik zou daarover ook het gesprek nog een keer aangaan met de burge-
meester van Coevorden. Dus dat loopt nog. Mevrouw Dikkers …  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Kleine Deters een vraag voor de heer Stelpstra heeft en de 
heer Stelpstra is eigenlijk aan het eind van zijn spreektijd. Dus ik hoop dat u staccato wilt ant-
woorden zo meteen. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Ik zou toch graag willen reageren op het laatste 
punt wat de heer Stelpstra aangeeft. In het begin en in de beantwoording noemde hij dat bij 
bedrijven soms letterlijk de grens door het bedrijf gaat. En wij hebben ook bij diverse werkbe-
zoeken met de burgemeester van Coevorden begrepen, dat het soms noodzakelijk is dat het dan 
dus ook feitelijk twee firma’s zijn, omdat de wetgeving in beide landen erg belemmerend kun-
nen zijn voor de uitwisseling van werknemers. Ik denk dat dit deels natuurlijk een vraag is voor 
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de nationale overheid en wij met alle partijen die zo’n belang vinden willen oproepen. Maar de 
vraag aan de gedeputeerde is eigenlijk: wat zijn mogelijkheden en misschien moeten we er wel 
op een ander moment eens over brainstormen, wat zijn de mogelijkheden die we kunnen benut-
ten om die regelluwe zone voor het Europark te kunnen realiseren ten gunste van die pro-
jecten? Het is misschien wel echt een noodoproep of een noodgreep: wat kunnen we met el-
kaar? En dat willen we ook graag.  
 
De voorzitter: Ik zie dat mevrouw Haan ook haar hand heeft opgestoken. Is dat een vraag in het 
verlengde van de vraag van mevrouw Kleine Deters?  
 
Mevrouw Haan: Het heeft ermee te maken. Ik had nog een vraag gesteld of in dit verband met 
de interactie tussen Duitsland, het mogelijk is om bijvoorbeeld via Ik Ben Drents Ondernemer 
deze interactie te bevorderen? Daar heb ik ook nog geen antwoord op gekregen.  
 
De voorzitter: De heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Het antwoord op de vraag van mevrouw Haan is: ja. Dus dat speelt ze-
ker mee. Ik denk dat ook mijn collega Brink daar zo in staat. Mevrouw Kleine Deters. Ja, we wil-
len daarnaar gaan kijken. Ik zie wel dat er heel veel creativiteit is om het nu op te lossen en soms 
gaat dat sneller dan regelgeving en ik ben ook wel een pragmaticus wat dat betreft, maar het 
probleem onderkennen we. Ik heb u daar ook een toezegging gedaan in de commissie. Tot slot, 
mijnheer Schoenmaker heeft over het amendement gesproken.  
 
De voorzitter: Ik kijk nog even naar de beide dames of zij nog aanvullend opmerkingen willen 
maken? Nee, dat is niet het geval. De heer Stelpstra vervolgt zijn betoog.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee, daarom. De permanente vertegenwoordiging. Ja, ik heb dat ook in 
de commissie gezegd. Daar wil ik wel eens naar kijken hoe dat nu loopt. Dus dat gaan we ook 
doen. En mevrouw Mentink, u heeft ook met positieve woorden afgesloten en ik wil ook graag 
afsluiten met de woorden van mijnheer Du Long. Dank aan de ambtelijke inzet, die is zeer groot 
geweest op dit punt. En we hebben daar ook een wisseling van de wacht in de ambtelijke inzet, 
maar ik kan u verzekeren, dat als ik nu even kijk naar de apps die ik allemaal op mijn telefoon 
krijg van onze nieuwe medewerker, dan hoeven we daar niet ongerust over te zijn. En zeker de 
samenwerking met de werkgroep DrEUn, dat wil ik ook zeker nog eens benadrukken, dat is zeer 
ondersteunend en helpt ons ook in dit hele programma. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Stelpstra en ik zeg u na. Het is inderdaad heel plezierig 
dat vanuit de Staten de werkgroep DrEUn ook niet alleen maar meedenkt, maar ook meedoet. 
Ik ga kijken of er behoefte bestaat aan een tweede termijn van de kant van de Staten. De heer 
Veldsema.  
 
De heer Veldsema: Heel kort, voorzitter. Dank ook voor de suggestie. Wij pakken als werkgroep 
DrEUn graag de taak op. We willen er graag ook in meedenken. Mijnheer Blinde, u zette mij 
nog even aan het denken in verband met hoe concreet is dat? We weten bijvoorbeeld ook dat in 
het mbo en hbo ontwikkelingen zijn voor die binationale curricula, waar het Rijnland onder an-
dere mee bezig is en die spreek ik binnenkort nog. Dus die ga ik zeker even vragen om dat eens 
even te monitoren en ons daarin mee te nemen. Mogelijk dat dat ook concreet weer wat beel-
den geeft. Dank dat het amendement ook gedragen wordt. En wat de Nedersaksenlijn betreft, 
daarover verschillen we van mening, mevrouw Kort. Dat is dan jammer, maar ook een A37 was 
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er niet gekomen zonder de Duitsers, denk ik dan maar. Maar als die er eenmaal ligt en rijdt, dan 
neem ik u graag nog eens een keer mee om te kijken hoe mooi het landschap daar is. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Veldsema. De heer Velzing nog voor een tweede termijn? Ik 
zie hem niet. Ik hoor hem ook niet. Mevrouw Haan, tweede termijn? Nee. Mevrouw Udinga? 
Nee. Mevrouw Kort?  
 
Mevrouw Kort: Dank u wel, voorzitter. Ten eerste even de dank naar onze gedeputeerde, dat hij 
inderdaad druk bezig is met de vraag die we hebben uitgezet. Wij zien de beantwoording graag 
tegemoet. Ook zijn we zeer benieuwd naar de monitoring van de Duitslandagenda, wat voor 
banen dat concreet heeft opgeleverd, mede omdat er vaak NRK-rapporten zijn, waarin wordt 
aangegeven dat we te weinig zicht hebben op wat ze allemaal doen. En mocht de treinlijn er 
dan liggen, ik weet niet of de heer Veldsema en ik dan nog steeds politiek actief zijn, maar om 
dan samen een dagje op pad te gaan, lijkt me een goed idee.  
 
De voorzitter: De heer Blinde, wilt u nog een tweede termijn? Nee. Mevrouw Kleine Deters? Ook 
niet. Mevrouw Dikkers? 
 
Mevrouw Dikkers: Ja, voorzitter. Ik wil toch nog eventjes naar de beantwoording van mijn in-
breng. Die bleef een beetje hangen tussen twee interrupties. Ik had gevraagd of er overleg met 
de Oosterburen was en dat werd bevestigd met betrekking tot die ondergrondse opslag in de 
grensregio. En omdat we eigenlijk vanuit Nederland daar zo fanatiek op zitten, dat we dat niet 
willen, en het nu in de grensregio toch weer op de agenda staat en dan net aan de verkeerde 
kant van de grens, ben ik wel heel erg benieuwd met welk standpunt de gedeputeerde in ge-
sprek is met onze Oosterburen en of we daar ook gezamenlijk in op zouden kunnen trekken om 
te voorkomen dat dit gebeurt. Dank u wel, mevrouw Dikkers.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker? Nee. De heer Du Long?  
 
De heer Du Long: Ja. Dank u wel, voorzitter. Heel kort. Dank gedeputeerde Stelpstra voor de 
toezegging over het onderzoeken of kijken naar de mogelijkheid van een permanente vertegen-
woordiging, want dat zou ons toch wel wat waard zijn. Maar in alle vrijblijvendheid dan. Het 
amendement had ik nog niets over gezegd, maar we zijn mede-indiener en uiteraard steunen 
wij dat. Ik hoop ook dat dat iets is wat waar alle energie, nou niet alle, maar veel energie en lob-
bywerk in gaat zitten. En tenslotte, wil ik de oproep van collega Kleine Deters van D66 steunen, 
over de regelvrije zone, want we hebben het daar inderdaad vaker over gehad en het is wel een 
heel mooi praktisch voorbeeld van hoe je dingen zou kunnen doen, althans problemen zou kun-
nen oplossen. En dat is misschien ook een beetje richting de heer Blinde van JA21. Hij vraagt 
naar concreetheid. Dat is altijd moeilijk, maar dat zou nou net een heel mooi experiment zijn. 
Dank, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Long. En tot slot mevrouw Mentink, tweede termijn? 
Nee. Dank u wel. Dan geef ik voor zijn tweede termijn het woord aan gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Volgens mij is er maar één echte vraag overgebleven van mevrouw Dik-
kers over de inzet voor kernafval. Ik vind het belangrijk dat we eerst goede informatie op tafel 
hebben, voordat ik tot een standpunt kom. Dus wij zijn eerst in gesprek om te kijken wat die 
plannen concreet zijn en hoe zit het in elkaar. Dus wij zitten nu nog in de informerende fase en 
we komen in onze vraag op de Staten dan ook op terug op de inhoudelijke kant. Dat lijkt me 
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ook even de goede volgorde. Ook zeker in onze contacten die goed zijn. Dan moet je eerst even 
goed van elkaar weten waar je aan toe bent. En slot wens ik de heer Veldsema en mevrouw Kort 
in het volgende decennium of het decennium daarna een geweldig leuke treinreis samen.  
 
De voorzitter: Dat zijn blije vooruitzichten. Dank u wel. Voor wat betreft dit agendapunt zeg ik 
tegen alle woordvoerders en de gedeputeerde.  

H. Moties vreemd aan de orde van de dag 

De voorzitter: En dan gaan we over naar agendapunt H op de agenda. En dan hebben we twee 
moties vreemd aan de orde van de dag over hetzelfde onderwerp. Ik stel voor: spreektijden van 
2 minuten per fractie, Gedeputeerde Staten 10 minuten en de indieners van de moties ieder 
3 minuten. Ik ga eens even kijken wie woordvoerder zou willen zijn.  
 
Mevrouw Dikkers: Voorzitter. Voorzitter, mag ik even?  
 
De voorzitter: Even een moment om… Oké. Ik zie mevrouw Dikkers van de SP.  
 
Mevrouw Dikkers: Ja, ik wil voorstellen om even 5 minuten te pauzeren.  
 
De voorzitter: Uitstekend. Heel goed. Zullen we pauzeren 11.15 uur? Want we gaan eigenlijk 
heel goed. Ja?  
 
Mevrouw Dikkers:   
 
De voorzitter: 11.15. Tot zo.  
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. En ik constateer dat er twee moties zijn die eigenlijk 
allebei over hetzelfde onderwerp gaan. Dus wat mij betreft gaan we die in hetzelfde agenda-
punt behandelen. Ik ga eens even inventariseren dames en heren, Statenleden, wie het woord 
zou willen voeren omtrent de moties vreemd aan de orde van de dag over de Vechtdallijnen. En 
ik zie de heer… Ik denk dat ik moet beginnen met de motie van de VVD.  
 
De heer Bosch: Die was als eerste.  
 
De voorzitter: Ja, maar dan moet ik even kijken wie namens de VVD het woord wil voeren. Kan 
iemand van de VVD-fractie zich melden? Dat zou plezierig zijn. Kan iemand zwaaien of iets zeg-
gen? Ja, mevrouw Udinga, u bent de woordvoerder op dit punt.  
 
Mevrouw Udinga: Nee, sorry voorzitter. Het is Karin Zwaan die de woordvoerder is, maar die is 
nog even bezig met moties begreep ik. Dus Karin Zwaan gaat dit doen.  
 
De voorzitter: Ja, maar hoelang gaat dat nog duren? Want ik wou haar eigenlijk als eerste het 
woord gegeven.  
 
Mevrouw Udinga: Ik ga haar nu appen.  
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De voorzitter: Dat doet mij deugd. Dan ga ik verder inventariseren. Ik zie de heer Uppelschoten, 
die vast als tweede een motie gaat indienen, schat ik zo in. Is dat het geval?  
 
Mevrouw Zwaan: Mevrouw de voorzitter?  
 
De voorzitter: Goed zo, ja.  
 
Mevrouw Zwaan: Mevrouw de voorzitter, kunt u mij horen?  
 
De voorzitter: Ik hoor u wel, maar ik zie u nog niet. Ja hoor, mevrouw Zwaan. Ik inventariseer 
eerst even wie het woord wil voeren, dan krijgt u het woord. Ja?  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, prima.  
 
De voorzitter: Dus als u nog even uw microfoontje uitzet, graag. Ik zie de heer Pragt namens 
D66. Ik zie de heer Blinde namens JA21. Ik zie de heer Schoenmaker namens Sterk Lokaal. Ik zie 
de heer Bosch namens de Partij van de Arbeid. Even kijken, verder zie tot op heden…  
 
De heer Bos: Ik zal mijn stem ook even laten horen.  
 
De voorzitter: Wie is…  
 
De heer Bos: Ja, de heer Bos van GroenLinks.  
 
De voorzitter: Andere meneer Bos zal ik maar zeggen.  
 
De heer Moinat: Voorzitter, ziet u mij ook?  
 
De voorzitter: Wie zegt hier nu ook iets?  
 
De heer Moinat: Ja, de heer Moinat van de SP.  
 
De voorzitter: Helemaal fijn.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, ben ik ook in beeld?  
 
De voorzitter: Even kijken, wie zegt…  
 
De heer Van Dekken: ja, de heer Van Dekken van het CDA.  
 
De voorzitter: Zijn er nog meer woordvoerders? Dat is niet het geval. Dan gaan we beginnen 
met mevrouw Zwaan van de VVD-fractie. Mevrouw Zwaan, ga uw gang. U heeft 3 minuten, 
want we hebben spreektijden afgesproken van 2 minuten per fractie en voor indieners van mo-
ties 3 minuten. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, voorzitter dank u wel. Ik ben in een verwoede poging om nog even een 
aangepaste versie van onze motie te mailen, maar daar gaat het een en ander mis. Mijn micro-
foon deed het net ook niet. Dus een beetje problemen met de techniek. Wij hebben nog even 
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een kort overleg gehad, zoals we dat al de afgelopen dagen veel hebben gehad. Maar in afstem-
ming met de PvdA hebben we besloten om onze motie nog een beetje aan te passen. Hij is on-
derweg, maar ja, ik kan dus nu niet een mail versturen en tegelijkertijd spreken. Dus dat wilde ik 
bij…  
 
De voorzitter: Weet u wat? Ik begrijp dit punt van aandacht, want ja jongens, het is ook echt las-
tig om digitaal dit allemaal onder je controle te houden. Wij schorsen nog even voor 5 minuten. 
Is dat een goed idee? Want dan kunt u gewoon rustig uw motie….  
 
Mevrouw Zwaan: Dat zou heel fijn zijn, want dan ligt de nieuwe motie ook bij de griffie en bij 
de Statenleden, dus dan kunnen we nog even snel afstemmen. Heel fijn, dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering tot 11.25 uur.  
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering heel eventjes, want we hebben hier bij de griffie nog 
geen nieuwe versie van de motie binnen. Ik vraag dus aan mevrouw Zwaan hoe ver zij is en hoe-
veel tijd zij nog nodig denkt te hebben, want dan weten alle andere woordvoerders dat ook.  
 
De heer Schoenmaker: Wij hebben hem inmiddels wel in de mail.  
 
De voorzitter: Oh. Nou, dat geeft de burger moed. De griffie heeft hem nog niet.  
 
Mevrouw Zwaan: Als het goed is, moet hij er zijn. Bij mij is die verzonden.  
 
De voorzitter: Ook aan de griffie?  
 
Mevrouw Zwaan: Ook aan de griffie.  
 
De voorzitter: Ja, we zien hem hier. Helemaal goed.  
 
Mevrouw Zwaan: Heel fijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, mag ik u het woord dan meteen geven over deze aangepaste 
motie?  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, dat mag, voorzitter. Hartelijk dank daarvoor. Zoals u weet heeft de fractie 
van de VVD ook vorig jaar al vragen gesteld over de overlast op de Vechtdallijn, de lijn Emmen-
Zwolle en vice versa. Wij trekken daarin samen een beetje op met de Statenfractie van de VVD 
van de provincie Overijssel. Wij hebben wederom begin januari vragen gesteld naar aanleiding 
van het feit dat er weer berichten opdoken dat de genomen maatregelen door onder andere Ar-
riva en alle gesprekken aan vele tafels nog niet hebben geleid tot structurele verbetering. Wij 
hebben besloten daarop opnieuw vragen te stellen en we hebben daarop van het college van GS 
antwoord ontvangen op 26 januari jongstleden, waarvoor onze dank. Er is nog steeds sprake van 
veel overlast en de antwoorden zijn in die zin voor ons nog niet echt bevredigend. Vandaar dat 
wij hebben besloten een motie vreemd in te dienen op dit onderwerp, van gelijke strekking als 
in de provincie Overijssel. En deze motie is daar op 27 januari jongstleden met algemene stem-
men aangenomen. Ik wilde de motie graag indienen, dus die zal ik dan ook in dit geval voorle-
zen. Wel kort uiteraard en me beperken tot, en dus ook inderdaad de net doorgevoerde wijzi-
ging mee te nemen. Dus daar ga ik met uw goedvinden voorzitter nu toe over om ook alles een 
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beetje vlot te laten verlopen. Overwegende: dat er sprake is van veel overlast op de Vechtdallijn, 
veelal veroorzaakt door een relatief kleine groep ‘veilige-landers’, daarmee onacceptabele on-
veilige situaties ontstaan voor reizigers, Arriva al heeft onderzocht en nog steeds onderzoekt 
welke maatregelen ingezet kunnen worden, zij verwachten dat er voor extra inzet onder andere 
van personeel en het trainen van medewerkers tussen de € 1,5 -2,4 miljoen nodig is, Arriva hier-
voor een beroep doet op overheden, en de staatssecretaris Broekers-Knol ook al in antwoord op 
Kamervragen heeft aangegeven dat dit gedrag onacceptabel is en dat zij voornemens is om via 
een pilot geweldsmisdrijven in het OV aan te pakken. Zijn van oordeel dat er zo snel mogelijk 
een einde moet worden gemaakt aan deze onveilige situatie op de Vechtdallijn, zowel in de pro-
vincie Drenthe als in de provincie Overijssel en een pilot hier een mogelijke stap voor zou kun-
nen zijn. Maar toch roepen wij GS op om wederom in overleg te treden met de exploitant, Ar-
riva, mede opdrachtgever, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid om het gesprek te voeren 
over het oplossen hiervan. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor voor de provincie Drenthe 
en Overijssel komen, omdat wij nadrukkelijk de Rijksoverheid als verantwoordelijke voor de rela-
tief kleine groep veilige-landers oproepen als participant in de extra kosten deel te laten nemen, 
en Provinciale Staten schriftelijk over het resultaat van dit overleg te informeren. Voor zover 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. Keurig binnen uw tijd. Ik geef het woord aan de 
heer Uppelschoten van de PVV voor de indiening van de tweede motie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Eerst niets dan lof voor mevrouw 
Zwaan vanwege de schriftelijke vragen en…  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, dat kan dus nu niet, dan moet ze van tevoren maar bellen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan, u heeft uw microfoon nog aanstaan, zou u die uit willen doen?  
 
Mevrouw Zwaan: Excuus.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Karin, ik maakte net complimenten naar jou dat je deze kwestie aanhan-
gig hebt gemaakt met de schriftelijke vragen, maar ook met deze motie vreemd aan de orde van 
de dag. Wij waren daar erg blij mee. Wij vonden alleen dat we een wat scherpere motie moest 
aannemen, omdat er nu nog te veel gepraat wordt en verantwoordelijkheid genomen moet 
worden. Maar dat wij ons erg zorgen maken, mede naar aanleiding van de rondleiding die we 
gehad hebben bij Arriva, digitale rondleiding. En door die rondleiding zijn wij geschrokken, om-
dat er verteld werd dat controleurs, conducteurs, niet meer alleen dienst durven te doen. Dat ze 
nu vaak in tweetallen gaan werken. Dat daardoor het toezicht erg verminderd is. Dat er ook niet 
tegen de daders opgetreden kan worden, omdat er minder toezicht is, maar ook omdat ze zich 
niet aan de regels houden en over toegangshekken springen. Dus we dachten, we zouden iets 
moeten doen om met name degene die namens ons toezicht uitoefenen en de functie van ste-
ward die ingevoerd is daar, om die beter te beschermen. Dus het komt er dan op neer dat wij 
zeggen: de stewards zouden eigenlijk de status van BOA moeten krijgen. Dat is nu zelfs hele-
maal actueel, omdat in de Tweede Kamer is aangenomen dat BOA’s ook onder de regeling val-
len dat, als je een BOA een klap geeft je daar altijd met een gevangenisstraf te maken krijgt. Dat 
is een. En het tweede, dat je vaak te maken hebt met groepen van de veilige-landers. Dat het 
niet eenvoudig is om als stewards dan op te treden en dat zij ook iets nodig hebben om zichzelf 
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te kunnen beveiligen. Want het is leuk dat je weet dat mensen gevangenisstraf krijgen als ze jou 
een klap gegeven, maar dan moet je eerst zelf een klap krijgen en dat is ook niet handig. Dus 
wij zouden graag willen dat zij ook middelen krijgen om zich te verdedigen en dat zouden bij-
voorbeeld tasers kunnen zijn. Dat is, ik hoef niet te herhalen wat Karin al gezegd, want daar zijn 
we het helemaal mee eens. Dus als ik de motie zou voorleggen, dan zijn de constateringen bijna 
hetzelfde. De overwegingen zal ik dan wel voorlezen en dan wat wij GS verzoeken. Overwe-
gende: dat het onwenselijk is dat vanwege deze overlast de veiligheid van de reizigers en Arriva- 
personeel in het geding is, dat het toezicht daarom dient te verbeteren, wat voor Arriva mini-
maal op € 1 miljoen extra kosten zou komen, dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het 
zich in Nederland ophouden van groepen voornaamste overlastgevers wegens niet effectieve 
uitvoering bestaand uitzetbeleid, dat de Rijksoverheid om die reden alle noodzakelijke extra 
maatregelen dient te vergoeden totdat het bestaande uitzettingsbeleid effectief wordt. Ver-
zoeken GS: in overleg met de provincie Overijssel en Arriva de benodigde maatregelen te beplei-
ten op rijksniveau, zodat de veiligheid van reizigers en personeel op acceptabel niveau kan wor-
den gebracht door de juiste instantie, aan te dringen bij het Rijk dat stewards/controleurs op de 
Vechtdallijn de status van BOA krijgen en deze uit te rusten met geweldsmiddelen om zichzelf te 
verdedigen, bijvoorbeeld tasers, bij het Rijk over te brengen dat extra maatregelen nodig zijn en 
getroffen zullen moeten worden waarbij de bijbehorende kosten door het Rijk gedragen dienen 
te worden, bij het Rijk aan te dringen op daadwerkelijke uitvoering van bestaand beleid, respec-
tievelijk versnelde uitzetting van zogenaamde veilige-landers, waardoor de nood van de be-
staande gevraagde opschaling niet langer nodig zal zijn, en gaan over tot de orde van de dag.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Uppelschoten, want u bent echt behoorlijk over uw tijd heen. 
Dus ik geef het woord aan de heer Pragt van de D66-fractie.  
 
De heer Pragt: Dank u voorzitter. We hebben de motie vreemd van de VVD met aandacht gele-
zen en zijn het met de indiener eens dat onveilige situaties en overlast aangepakt dient te wor-
den, ongeacht door wie en waar die worden veroorzaakt. Daar zal geen discussie over staan. 
Ook is D66 voor een veilig vervoer, het veilig kunnen reizen met het openbaar vervoer in Neder-
land en dus ook met de trein tussen Zwolle en Emmen. We hebben wel een aantal vragen aan 
de VVD en ook aan de gedeputeerde, want we missen nog wel een onderbouwing. Zijn er gege-
vens/ data beschikbaar over de mate van overlast en de aard van incidenten? En zijn er alleen in-
cidenten in de trein, of is ook de overlast op stations, zoals station Emmen, waar veel met drugs 
gedeald wordt zoals wij vernomen hebben, meegenomen? En aan mevrouw Zwaan, dat is ook 
een vraag, of zij kan aangeven dat zij de rol ziet van de provincie en ook dat bedrag dat ze 
eventueel in gedachten heeft om beschikbaar te stellen, om dit aan te pakken en hiermee te 
gaan… Ligt dit helemaal bij de centrale overheid en ook alle lasten? En we hebben ook een 
vraag aan mevrouw Zwaan. Voor zover wij weten, is de betreffende minister die hierover gaat 
van VVD-huize. Heeft ze ook in die lijn, de partijlijn, druk uitgeoefend en ook de aandacht ge-
vraagd voor dit probleem? En we hebben een vraag aan de gedeputeerde of hij ons kan voor-
zien van een overzicht betreffende de omvang en de aard van de overlast, zodat wij beter en 
goed kunnen beoordelen of deze motie zinvol is en we hem kunnen steunen of niet, want we 
zitten met veel open vragen. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Dan kom ik bij de heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. De motie die de heer Uppelschoten voorlas, die is ook na-
mens JA21 ingediend en namens Forum voor Democratie. Dus dat zijn drie partijen. Om te rea-
geren eerst op mevrouw Zwaan. Natuurlijk moet het Rijk de kosten dragen voor de overlast die 
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wordt veroorzaakt door die relatief kleine groep veilige-landers, alleen, dat is een beetje dwei-
len met de kraan open volgens mij. Er is al bestaand nationaal beleid, in de Tweede Kamer ge-
woon Democratisch tot stand gekomen. Dat zegt dat veilige-landers na 4-6 weken hun asielpro-
cedure hebben doorlopen en uitgezet dienen te worden. Dan kan het niet zo zijn dat wij dan 
continu geld blijven uitgeven aan allerlei maatregelen als meer toezicht en noem maar op, ter-
wijl de bron eigenlijk is dat er mensen overlast plegen die volgens bestaand beleid hier niet 
meer zouden moeten zijn. Dus dat is de reden waarom JA21 dus ook tegen de motie van de VVD 
zal stemmen, omdat het niet de oorzaak aanpakt, alleen de symptomen. En uiteraard steunen 
wij onze eigen motie wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Blinde. De heer Schoenmaker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Laat ik me eerst even richten op de motie van de 
VVD. Die hebben we ontvangen, over de onacceptabele onveilige situatie Vechtdallijn. Het gaat 
hier veelal om uitgeprocedeerde asielzoekers die tegenwoordig veilige-landers heten. De fractie 
van Sterk Lokaal Drenthe zal de motie van de VVD steunen en onze fractie wil ook een signaal 
afgeven, dat we graag zien dat er actie wordt ondernomen. Het is echter wel zo dat de VVD ook 
een afvaardiging heeft in Den Haag, waarbij dit inderdaad bestaand beleid is, waar volgens mij 
uitvoering aan gegeven moet worden en dat deden de woorden van de heer Blinde wel. Dat 
voorkomt al een heel groot deel van de problemen. Echter, de overlast voor de mensen die nu in 
de treinen zitten en voor het personeel is er niet minder groot om, dus ik vind het signaal dat 
hier afgegeven wordt zeer helder. We staan dus ook wat dat betreft achter de motie. Of er een 
participatie vanuit de Rijksoverheid moet zijn: wij zijn van mening dat dit geheel voor kosten 
van de Rijksoverheid moet komen, omdat natuurlijk daar de oorzaak ligt. De motie van de ove-
rige partijen of van Forum, JA21 en de PVV zullen wij niet steunen. Wij vinden hem iets te 
scherp. We hebben ook vragen bij of je stewards zomaar de positie van BOA kunt geven. En om 
die dan direct uit te rusten met tasers… Volgens mij is dat een landelijke aanpak, een landelijke 
discussie en daar gaan wij hier al helemaal niet over. En dan, omdat je groepsvorming hebt, 
denk ik dat je de mensen eerder in gevaar brengt dan dat je daar een oplossing mee doet. Ik 
denk dat dat meer onderbuikgevoelens zijn waarop ingespeeld wordt en niet bijdragend aan de 
oplossing. Kortom de motie van de VVD zullen wij steunen. We hopen wel op een extra inspan-
ning richting Den Haag, want daar moet het volgens ons opgelost worden en de andere motie 
zullen we niet steunen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. De heer Bosch van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Bosch: Dank u wel voorzitter. Laat het volstrekt helder zijn. De PvdA vindt dat overlast 
door geweld en intimidatie hoe dan ook aangepakt moet worden. Wie dit ook moge veroorza-
ken. De heer Pragt van D66 gaf dit ook al aan. We hebben kunnen lezen in de beantwoording 
van de staatssecretaris Broekers-Knol op de gestelde Kamervragen, dat op initiatief van regio-
nale vervoerders een plan van aanpak moet worden opgesteld om de overlast op de Vechtdallijn 
te bestrijden. Deze pilot zal, zo geeft de staatssecretaris aan, met alle betrokken partijen binnen-
kort worden besproken. We gaan er op basis van het beantwoorden van schriftelijke vragen 
door GS al vanuit, dat ook de provincie Drenthe hierbij voldoende aangehaakt is, dat de gedepu-
teerde hierop al acteert en hierin ook gezamenlijk met de provincie Overijssel optrekt. Kan de 
gedeputeerde dit bevestigen en zo ja, is het plan van aanpak reeds besproken en bent u bereid 
de Staten over de voortgang van het proces in te lichten? Voorzitter, de Partij van de Arbeid zal 
de motie niet mee-indienen, maar is tevreden met de zojuist gedane aanpassing van de motie, 
met de nuancering van de motie op twee cruciale punten. Het gaat immers om een relatief 
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kleine groep van overlastveroorzakers en in de gewijzigde motietekst van de VVD is dit gelukkig 
verduidelijkt. Nogmaals, we willen problemen niet bagatelliseren, maar zeker ook niet hiermee 
verder polariseren. Overlast moet, nogmaals, aangepakt worden, ongeacht vanuit welke groep 
deze komt. We zien bovendien dat het probleem al wordt opgepakt. En ook uit de beantwoor-
ding van de Kamervragen blijkt dat er vanuit het ministerie aan een oplossing voor de problema-
tiek wordt gewerkt in samenwerking met alle betrokken partijen. In die zin is deze motie wat de 
Partij van de Arbeid betreft eigenlijk overbodig. Anderzijds, we willen, zoals de heer Schoenma-
ker ook al aangaf, een signaal kunnen geven, dat dit soort overlast wat ons betreft ook echt 
aangepakt moet worden. We wachten graag de verdere discussie in eerste termijn en de reactie 
van de gedeputeerde nog af, maar met de aangepaste toonzetting van de motie van de VVD 
kan mijn fractie in ieder geval al wel beter leven. Juist om dezelfde reden en vanwege de scher-
pere toonzetting van de motie van de PVV, Forum en JA21 zullen we met deze motie sowieso 
niet instemmen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch van de Partij van de Arbeid. Dan geef ik nu het woord aan 
de heer Bos van de GroenLinks-fractie.  
 
De heer Bos: Dank u wel voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de 
veiligheid op de Vechtdallijn. Bedreigingen, zwartrijden beledigingen, het kan niet getolereerd 
worden. Ons maakt het dan niet uit door wie dit gedrag vertoond wordt, maar dit gedrag moet 
aangepakt worden om de veiligheid te kunnen waarborgen. Wij nemen dan ook afstand van het 
causale verband dat hier constant herhaald wordt. Volgens de staatssecretaris, in de beantwoor-
ding van haar vragen, is het nog niet duidelijk dat het alleen veilige-landers zijn die overlast ple-
gen. En veilige-landers kunnen ook recht hebben op asiel. Een uitgeprocedeerde asielzoeker is 
iets anders dan een veilige-lander. De voorliggende motie bevreemdt ons dan ook. Gezien de 
beantwoording op de vraag uit Provinciale Staten en vanuit de Kamervragen over dit onderwerp 
hebben wij voldoende vertrouwen in de gedeputeerde. Bijl en staatssecretaris Broekers-Knol om 
met oplossingen te komen. In deze beantwoording blijkt dat u op uw wenken bediend wordt. 
Want wat is nu daadwerkelijk de meerwaarde van deze motie? Dat vragen wij ons af. Ten aan-
zien van de aanvullingen vanuit de fracties van PVV, Forum voor Democratie en JA21: hier wordt 
een ander thema in relatie gebracht tot de veiligheid in het OV. U kent ons standpunt aan-
gaande dit onderwerp wel. En voor wat betreft tasers, dan moet ik nog altijd denken aan het 
moment dat ik als twaalfjarige padvinder uit station Centraal Amsterdam het Damrak opliep. En 
we nemen aan dat u tasers bedoelt. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bos. De heer Moinat, van de SP-fractie.  
 
De heer Moinat: Dank u wel voorzitter. Ik wil vooropstellen dat de SP zich ook zorgen maakt 
over de genoemde problematiek. Daarom waren we ook de eerste die schriftelijke vragen heeft 
gesteld en zijn we wezen praten met personeel van Arriva, reizigers en omwonenden op het 
perron van Emmen-Centraal. Ten slotte moet je je ook ter plekke informeren. Er wordt veel ge-
zegd over veilige-landers. Wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij wat mijnheer Bos zojuist 
heeft gezegd. Ik herinner me dan ook een opmerking van een conducteur van Arriva die zei, van 
het zijn zeker niet alleen asielzoekers, maar er zitten ook heel veel Hollandse hufters bij. Dus dat 
geeft ook weer aan, het gaat om het gedrag dat je niet kunt honoreren en afkomst is daar even 
niet van belang. Gezien het laatste punt in de overwegingen van de VVD-motie. Is het probleem 
in Den Haag al onderkend en wordt er dus aan gewerkt? Daarbij moet volgens ons ook de veilig-
heid van reizigers en personeel nu ook al gewaarborgd worden. De vraag is dan ook of dat klopt 
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en wat deze motie dan eventueel nog voor toegevoegde waarde heeft. Dus alleen maar signa-
len als ondersteuning voor al bestaand beleid, dat lijkt me niet een hele goede reden. De motie 
van de Partij voor de Vrijheid, die klinkt als vragen om een extra versnelling. En als dat zo is, dan 
zou u volgens mij beter kunnen aandringen bij het kabinet om extra middelen ter beschikking te 
stellen, zodat de IND zijn werk kan doen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Moinat. Dan kom ik bij de heer Van Dekken van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Dank vooral ook aan de collega's van de VVD en de 
PVV, om dit mooie, belangrijke onderwerp te agenderen. Een onderwerp wat alle kanten op-
gaat, want als je gaat spreken over de veiligheidsketen en over de justitieketen, dan heb ik te 
constateren dat daar een paar actoren extra van belang zijn. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking 
op de azc’s en op de COA, ze heeft betrekking op de IND en het heeft zeker ook betrekking op 
de dienstverlening van private vervoerders in dit land. En ik zou me kunnen voorstellen dat wan-
neer je op enig moment Arriva-medewerker wordt, je op enig moment komt tot het ambacht 
van steward zijn op de schitterende Vechtdallijn, dat je je op dat moment nog helemaal niet kon 
realiseren wat dat kan betekenen in de ontmoeting met het publiek. Dus wij zien als CDA ook 
wel dat punt. Wat ons erg stoort in deze motieteksten, is de discussie rondom veilige-landers. Ik 
wil de VVD-collega's voorhouden, dat volgens mij staatssecretaris Broekers-Knol ooit op enig 
moment niet welkom was in Casablanca, want daar gaat het in gewoon Nederlands over, dat 
zijn een aantal mensen vanuit Marokko, 1,2% van de populatie als ik de COA-informatie goed 
tot mij neem, dus met 98,8% is niet zoveel mis. Maar laten we inderdaad tegen elkaar zeggen: 
we gaan die problemen op de Vechtdallijn niet bagatelliseren en ook wij zijn voor strakke hand-
having. Voor wat mij betreft levert dat op, dat de beantwoording van ons college voldoende 
helderheid geeft om de maatregelen die zij op die Vechtdallijn onder de aandacht willen bren-
gen bij de directie van Arriva, en samenwerking met de collega’s van Overijssel voldoende over-
tuigend. En ik zou tot slot nog willen zeggen: op het moment dat u hem afpelt als zijnde alleen 
maar een financiële casus, dan hebt u het CDA per onmiddellijk aan uw zijde. Wanneer wij cofi-
nancieren, of dit versmallen tot een soort casus van willen wij bijdragen in financiële zin, maar 
dat dat toch wat voorbijgaat aan de constatering, dat op het moment dat je in je eigen zaak, of 
in je eigen bedrijf, of in je eigen huis misschien, te maken hebt met gedragingen die niet altijd 
even welkom zijn, dat je dat toch vooralsnog in eerste termijn zelf zal moeten oplossen. Goed. 
Voor het CDA, voorzitter, is het geen weg om stewards verder uit te rusten als BOA’s met machi-
negeweren, met wapenstokken, of wat dan ook. Zeker niet ten opzichte van deze kwetsbare 
doelgroep, die soms gewoon simpelweg een keer per week naar Zwolle moet gaan en daar ook 
misschien niet altijd geld of middelen voor heeft om een geldend plaatsbewijs te bemachtigen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van Dekken, wilt u op uw tijd letten, want daar bent u al behoorlijk 
overheen.  
 
De heer Van Dekken: Zeker, zeker na deze liefdevolle interventie van u voorzitter. Ik zal afron-
den. Wij gaan het antwoord vanuit GS meenemen in onze overweging. We gaan zeker niet mee-
indienen. Voor de moties zullen we ons oordeel finaal opmaken in de tweede termijn.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter, mag ik een interruptie plegen op de heer Van Dekken?  
 
De voorzitter: Uiteraard, mevrouw Zwaan.  
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Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Mijnheer Van Dekken, ik hoor wat u zegt en ik begrijp 
ook wat u zegt. En in de aanloop naar deze motie vreemd heeft u ook aangegeven dat u moeite 
heeft met de toonzetting die wij hierin stellen. Maar wellicht, ik weet niet of u bij het digitale 
werkbezoek bent geweest met Arriva, daar zijn ook stewards aan het woord geweest. Daar is de 
voorzitter van de vakbond, de heer Eiland, aan het woord geweest. Ik vind dat u het een beetje 
bagatelliseert wat er gebeurt. Er gebeurt wel echt iets en ik vind dat het niet hebben van geld, 
omdat ze een keer per week naar Zwolle moeten reizen, het dan dus toestaat om overlast te 
gaan veroorzaken. Ik kan dat niet helemaal goed rijmen, dat u dat eigenlijk aangeeft van, dan 
moeten we het eigenlijk maar een beetje met de mantel der liefde bedekken.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Kijk, die mantel der liefde, daar ben ik eerlijkheidshalve nog niet aan toe 
om dat zo te begrijpen. Maar even los van het digitale werkbezoek aan Arriva, vanuit mijn tijd 
bij het Openbaar Ministerie denk ik genoegzaam te weten, dat zowel bij de Nederlandse Spoor-
wegen als bij Connexxion, bij allerlei openbaar vervoer voorzieningen, die problemen er zo zijn. 
Dus dat ga ik zeker niet bagatelliseren. De moeite die wij alleen hebben, is met de polariserende 
teksten, die nu wat worden uitgesproken in de richting van de kwetsbare doelgroep, door te 
doen alsof dit krachtiger en met een nog zwaarder geweldsmonopolie moet worden aangepakt. 
Daar zouden wij ons verre van willen houden.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter, mag ik daar nog even op reageren?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan nog in tweede instantie?  
 
Mevrouw Zwaan: Ja graag. Wij spreken over nu en we hebben de motie nu ook enigszins inder-
daad wat genuanceerd, maar we spreken over ‘veelal veroorzaakt’ en we zeggen niet ‘alleen 
maar veroorzaakt’. Maar het is wel duidelijk, ook de signalen uit het veld zijn daarover duidelijk, 
dat het dus wel deze groep over het algemeen betreft. En dat vinden wij zorgelijk en dat baga-
telliseert niet ook andere mensen die overlast veroorzaken. Iedereen die overlast veroorzaakt, 
laat dat duidelijk zijn, moet ook voor de VVD gewoon aangepakt worden. En dat gaan we niet 
op één bordje leggen, maar feit is wel dat het dus naar voren komt. Dus dan mag je dat beestje 
ook bij de naam noemen.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken. Ik zie dat er nu meer mensen hun hand opsteken. Dat komt 
goed hoor. Eerst de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, laat ik helder zijn wanneer die discussie rondom veilige-landers 
eruit wordt gehaald. Want ik kan me echt herinneren dat ook dronken boeren vanaf de Veluwe 
om Antilliaanse mensen op de Lelylijn… Je kunt dat allemaal heel breed maken, maar de moeite 
blijft bij ons zitten op die discussie rondom die veilige-landers. Daar moeten we wegblijven. En ik 
realiseer me dat dat in de richting van de PVV weliswaar niet zal gaan lukken, maar in de rich-
ting van de VVD zou ik dat toch heel graag hopen en verwachten dat dat mogelijk zou zijn.  
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Pragt. De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank voorzitter. Ik ben blij dat mevrouw Zwaan ook erkent dat er ook andere 
overlastgevers zijn, één kleine groep. Ik vraag me af wie dat dan zijn. Of mevrouw Zwaan dat 
weet en hoe zich dat aan elkaar verhoudt. Ik ben het helemaal met mijnheer Van Dekken eens 
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dat ik erg veel moeite heb met de tekst, zoals die nu staat in de motie en dat dat echt polarise-
rend is.  
 
Mevrouw Zwaan: Mevrouw voorzitter, mag ik daar nog op reageren?  
 
De voorzitter: Ja.  
 
Mevrouw Zwaan: Ik zou daar nog graag op willen reageren. Ik vind de vergelijking die mijnheer 
Van Dekken nu zegt, met dronken boeren van de Veluwe en allerlei andere groepen, dat slaat 
de plank finaal mis. Daar gaat het helemaal niet over, dat is een hele andere discussie. Uit werk-
bezoeken is heel duidelijk naar voren gekomen, de signalen die wij ook als fractie oppakken. 
Vanuit de samenleving zijn deze signalen er gewoon. En dat kun je wel blijven ontkennen, of 
dat kun je dan wel… dat moeten we dan breder trekken. Ja, eens. Iemand die overlast veroor-
zaakt behoort aangepakt te worden. Het maakt niet uit wie dat op dat moment is. Alleen het 
feit is, dat dit dus steeds naar voren komt. En dat hebben wij niet zelf verzonnen, dat komt uit 
de cijfers en de feiten naar voren. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft inderdaad gezegd dat het 
niet mogelijk is om mensen die inderdaad aangehouden worden voor deze overlast, of aange-
sproken worden op die overlast, dat dat niet gesignaleerd kan worden. Maar het is vanuit het 
veld helder en laten we ons daar dan ook op focussen. Het is toch niet verkeerd om dat gewoon 
bij de naam te noemen en daar ook de Rijksoverheid voor te vragen om daar gewoon aandacht 
voor te hebben? Omdat het gewoon zo is.  
 
De voorzitter: De heer Pragt in tweede instantie. De heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ik ben blij met de beantwoording van mevrouw Zwaan. Natuurlijk, overlast moet 
je altijd aanpakken. Ik begrijp dat zij cijfers en feiten heeft over de mate waarin en wie dat ver-
oorzaakt. Die zou ik ook heel graag willen ontvangen, zodat wij ook een echt oordeel kunnen 
gaan vellen over deze motie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Goed, die cijfers zullen er zeker zijn. We kunnen kijken of we die… wellicht 
kan de gedeputeerde daar zo meteen nog iets over zeggen, die zit uiteraard ook aan tafel. Nog-
maals, wij vinden het onacceptabel… het woord veilige-landers, of een bepaalde groep… dat 
gaat nu een eigen leven leiden.  
 
De voorzitter: U valt in herhaling. Ik ga naar de heer Uppelschoten van de PVV.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, maar het gaat om de kern van de motie.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel voorzitter. Ik vraag me zo langzamerhand af wie van ons wel 
aan dat digitale werkbezoek heeft meegedaan, dat bij Arriva is afgelegd, waarbij heel duidelijk 
steeds de orde kwam dat het wel over die veilige-landers ging. Dat is misschien niet sympathiek 
om te horen, maar mensen die in de praktijk met de problemen te maken hadden, noemden ex-
pliciet steeds deze groep. Dus dat is één ding. Het tweede is, en dat zou ik vooral tegen meneer 
Van Dekken willen zeggen: een aantal mensen moeten namens ons optreden tegen mensen die 
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overlast veroorzaken. En die mensen voelen zichzelf niet meer veilig. Dat vinden wij de omge-
keerde wereld. We doen een beroep op hen om die overlast te bestrijden en mensen, stewards, 
durven soms niet meer alleen de trein in, dat moeten ze dus met hun tweeën doen. Maar ook 
ons voorstel om daar BOA’s van te maken, dus dat ze in ieder geval flink gestraft worden als je 
aan een BOA komt. En het tweede, dat ze spullen krijgen om zichzelf te verdedigen. Ik zeg niet 
dat het tasers moeten zijn, maar dat ze in staat zijn zich te verdedigen, omdat het vaak blijkbaar 
groepjes zijn tegen wie je moet optreden en dat durven ze niet meer zo goed. Ik denk, dat moet 
mijnheer Van Dekken toch zeer aan het hart gaan, want deze mensen kunnen optreden en dat 
ze zich veilig voelen en dat is blijkbaar nu niet zo.  
 
De voorzitter: Dit is een statement, zal ik maar zeggen. Dus ik ga naar de heer Ewoud Bos van 
GroenLinks.  
 
De heer Bos: Excuus, ik had niet door dat het al de tweede termijn was. Klopt dat?  
 
De voorzitter: Nee, u had uw hand toch opgestoken voor een interruptie, of niet?  
 
De heer Bos: Ja, dat was al eerder, maar ik vond het ongepast op dit moment. Dus laat maar.  
 
De voorzitter: Oké, dan ga ik naar de heer Blinde van JA21 voor een interruptie aan mevrouw 
Zwaan, want dat was de woordvoerder.  
 
De heer Blinde: Nou ja goed, ik wil eigenlijk mevrouw Zwaan wel even een hart onder de riem 
steken, want ze wordt toch enigszins aangevallen. Maar de signalen die de VVD aangeeft, maar 
ook in iets scherpere bewoording, marginaal scherper moet ik zeggen, JA21, de PVV en Forum. 
Die signalen komen gewoon vanuit Arriva zelf, maar bijvoorbeeld ook burgemeesters van grens-
gemeenten, de burgemeester van Westerwolde, dat is allemaal gewoon terug te zoeken. Dus, 
voordat we mekaar gaan vertellen van je bent polariserend bezig, of noem maar op, ik denk dat 
aan beide moties gewoon gedegen veldwerk ten grondslag ligt. Dat die mensen dat gewoon 
met goede intenties doen. En dan moeten we niet onze collega's gaan verwijten dat je polarise-
rend bezig bent. Je kunt een beetje verschillen qua toon, maar in dat geval wil ik eigenlijk me-
vrouw Zwaan een compliment geven van, ik vind dat u zich heel goed verweert.  
 
De voorzitter: Even kijken. De heer Van Dekken was aan het woord, dus ik geef hem nu de mo-
gelijkheid om te reageren. Het was zijn eerste termijn waarop gereageerd werd door veel Sta-
tenleden. De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Nogmaals, ik hoor ook wat mijnheer Blinde daar-
over zegt. Het doet een beetje denken alsof je tegen mensen gaat schreeuwen van: je bent veilig 
hier, je bent veilig hier. Terwijl er aan de andere kant natuurlijk die discussie van polarisatie toch 
altijd wordt geriskeerd, ook op basis van de inbreng die politieke partijen hebben in het lande-
lijke gremium. Volgens mij is deze discussie toch vooral ook voor Arriva zelf, voor de Centrale 
ondernemingsraad, om haar stewards op een andere manier misschien uit te rusten. En daar blijf 
ik vooralsnog op dit moment even bij. En dat is niet zozeer afhankelijk van het digitaal werkbe-
zoek, maar ook op grond van informatie die wij ook op andere manieren wel tot ons hebben 
zien komen.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Van Dekken. We zijn aan het eind gekomen van de eerste ter-
mijn, tenzij er nog andere woordvoerders zijn die ik nog niet heb gezien op het scherm. Dat is 



 

37 

niet het geval. Dan ga ik naar de eerste termijn van de zijde van het college en geef ik het 
woord aan gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Met belangstelling heb ik de discussie gevolgd uiter-
aard. We hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd van diverse fracties, ik dacht van SP, Forum 
voor Democratie en VVD, vragen gehad als het gaat om openbaar vervoer en veiligheid. Daar 
hebben wij ook op geantwoord. Als je dan volgt wat er in Overijssel gebeurt, dan vind ik het 
niet verrassend dat de VVD ook in Drenthe, want die samenwerking met de VVD in Overijssel is 
er overduidelijk, dat die ook dit bij ons aan de orde stelt en ook de motie hebben ingediend. Ik 
heb uiteraard namens het college de motie, zoals die er lag en nu ook iets aangepast ligt, zorg-
vuldig bestudeerd. En eigenlijk worden er een paar dingen van ons gevraagd. Ik kan simpelweg 
antwoorden dat de dingen die van ons gevraagd worden, dat we die ook al aan het doen zijn. 
Misschien het enige nieuwe in de vraagstelling van de motie is, om daar de Staten over te infor-
meren, schriftelijk, en over de voortgang en dat zal het college natuurlijk graag doen. Er zit hier 
natuurlijk wel een bepaalde lading achter en dat wordt dan ook geïllustreerd door de tweede 
motie, die is ingediend namens de PVV, Forum voor Democratie en JA21. En ik denk dat het 
goed is dat we het daar ook gewoon open over hebben, van wat is er aan de hand. Het open-
baar vervoer dat moet veilig zijn. Het moet veilig zijn voor zijn passagiers en voor het personeel. 
En wat we merken is dat, als het gaat om de Vechtdallijnen, dat het afgelopen jaar het aantal 
incidenten daar weer gegroeid is naar het niveau van 2016, toen er ook een enorme toestroom 
was van asielzoekers naar Nederland. Wij hebben het in Nederland briljant georganiseerd, want 
op ongeveer de moeilijkst bereikbare plek per openbaar vervoer, Ter Apel, is het aanmeldcen-
trum voor Nederland voor asielzoekers. En dan krijgen we eigenlijk uiteindelijk bijna iedereen 
binnen. En zoals iemand al aangaf, zoals het eigenlijk met iedereen en alle groepen geldt, 98-
99% goedwillend, niks aan de hand, maar er zal altijd een klein percentage bij zijn wat proble-
men geeft. Dat is ook zo met degenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Die inci-
denten worden bijgehouden, D66 vroeg ernaar. Daar zouden we wel een overzicht van kunnen 
geven, maar er wordt niet bijgehouden wat de achtergrond is van de degenen die die inciden-
ten veroorzaakt. Dus welke nationaliteit, welke status, dat inzicht kunnen we niet geven, maar 
we weten uit het werkveld dat een flink deel gerelateerd is, wat ik dan maar even simpelweg 
noem, klanten die bij het COA of de IND bekend zijn, maar ook zeker ook klanten die daar niet 
bekend zijn en die geboren en getogen zijn in Nederland. Dus dat ligt wel wat divers. Maar als je 
het werkveld vraagt, dan is er zeker een groot deel van de incidenten gerelateerd aan asielzoe-
kers. Uitgeprocedeerde asielzoekers, veilige-landers of hoe je het wil noemen. Dat is wat vanuit 
het werkveld feitelijk wordt aangegeven. Het is ook niet voor niks dat wij ook richting COA en 
de staatssecretaris contact zoeken en hebben, om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen ko-
men. En daar is de betaling van de oplossing natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Je mag 
van ons als concessiehouders, dat zijn de provincie Overijssel en de provincie Drenthe, verwach-
ten dat wij voor de gewone exploitatie en alles wat ermee te maken heeft, dat geldt ook voor 
een ordentelijk veilig verloop van het openbaar vervoer, dat wij ons eerlijke deel leveren. Maar 
als het meer dan normaal wordt wat we moeten doen aan inspanning, dan is het denk ik terecht 
dat we ook kijken in dit geval, naar het kabinet om ons daarin te steunen. Want is er nu feitelijk 
aan de hand? We hebben kennis kunnen nemen van de vragen die aan de staatssecretaris zijn 
gesteld. Die spreekt over een plan van aanpak. Dan moet u denken, er wordt elk jaar een plan 
van aanpak gemaakt. In dit geval voor het landsdeel Oost-Nederland, want de Vechtdallijnen 
vallen formeel daaronder. De provincie Overijssel is penvoerder en die doet ook namens ons de 
gesprekken als het gaat om onder andere de veiligheid op de Vechtdallijnen. Dus als er gespro-
ken wordt in de antwoorden van de staatssecretaris over mogelijk een reisverbod of een plan 
van aanpak, dan slaat dat eigenlijk alleen op Oost-Nederland. Maar wij zitten daarbuiten en het 
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spreekt vanzelf dat wij natuurlijk nadrukkelijk met de provincie Overijssel in gesprek zijn over de 
Vechtdallijn in zijn totaliteit en effect ook voor Drenthe. Het heeft weinig zin als er iets bedacht 
wordt voor Oost-Nederland, terwijl een deel van het vervoer ook in Noord-Nederland is en in het 
verlengde van de spoorlijn Zwolle-Emmen en ook nog buslijnen, bijvoorbeeld richting Ter Apel 
lopen. Dus we moeten daarin wel meer geïntegreerd kijken van, wat is er aan de hand en hoe 
kunnen we het probleem oplossen? Afgelopen periode is er een pilot geweest. De staatssecreta-
ris maakt daar gelag van. Er is gekeken door Arriva, die is uiteindelijk verantwoordelijk als con-
cessiehouder voor de veiligheid, hoe kunnen we dat beter doen? Er is geëxperimenteerd met 
dubbele bezetting op de treinen en een aantal zonder stewards. Er is op een andere manier naar 
gekeken en dat moet nu tot een conclusie leiden. Dat is een punt waarop we nu staan. Er moet 
voor 2021 nog een plan van aanpak worden vastgesteld. Ik heb daar nadrukkelijk contact over 
met mijn collega van Overijssel. We zullen ook gezamenlijk in dat kader optrekken richting het 
kabinet, om ook hun aandeel daarin te bewerkstelligen. Want we zijn er wel van overtuigd dat 
er op dit moment meer moet gebeuren, dat er meer ruimte moet komen. Ik zou het ook jammer 
vinden, als die ruimte gevonden zal worden, dat we een dubbele bezetting voor sommige trei-
nen ten koste laten gaan van andere treinen. Eigenlijk vind ik dat op elke trein een stewards zou 
moeten zitten. En je moet kijken op welke treinen zou je met een dubbele bezetting moeten 
werken en wat kun je doen met vliegende brigades op de stations. Nou, dat was een pilot. Wat 
mij betreft moeten we kijken in hoeverre we dat kunnen bestendigen voor zover dat nodig is. 
Maar het lijkt me niet goed dat we dat als provincies Drenthe en Overijssel alleen voor onze re-
kening nemen. Dus in dat kader zou ik ook wel een beetje de motie inderdaad willen omdraaien 
naar de partijen die ook in Den Haag vertegenwoordigd zijn. Kaart dit ook aan bij uw landelijke 
partijgenoten, zeker ook die in het kabinet zitten, om ons daarin te steunen. Wij zijn altijd in dit 
deel van het land heel ruimhartig als het gaat om opvang van asielzoekers. Dat is terecht, dat is 
goed, dat moet ook. Er ligt hier relatief veel in Ter Apel en omgeving. We hebben de lusten van 
werkgelegenheid, daar mag je ook best wel last van hebben, maar als het wat meer wordt, dan 
moet je dat samen goed oplossen. Want uiteindelijk, de gebruikers van het openbaar vervoer en 
het personeel hebben recht op veilig openbaar vervoer. Dan mijn oordeel van de moties voorzit-
ter. Excuus dat ik wat uitgebreid antwoord, maar ik denk wel dat dat goed is. Ja en nogmaals, 
als ik zie wat er in de motie van de VVD staat, daar staat eigenlijk een drietal vragen die we al 
doen. Dus in die zin voegt dat niet echt veel toe, behalve dan dat de vraag gesteld wordt om te 
rapporteren. Dat wil ik graag doen. Maar het college laat het oordeel over die motie over aan 
de Staten. Als u zegt van, het college doet voldoende, dan hoeven we daar niet nog een keer 
een uitspraak over te doen. Daar kunnen wij natuurlijk goed mee leven. Als u zegt, we zien het 
als ondersteuning van het beleid van het college, kan ik er ook goed mee leven. Dus het oordeel 
is wat ons betreft aan de Staten. Als het gaat om de motie van PVV, JA21 en Forum voor Demo-
cratie, die gaat eigenlijk met als inleiding over hoe het kabinet omgaat met het asielbeleid. Dat 
gaat over geweldsmiddelen en daarvan zeg ik, dat gaat eigenlijk ons boekje te buiten. Om die 
reden zou ik ook willen adviseren om die motie niet aan te nemen. Met andere woorden, het 
college ontraadt die tweede motie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Bijl. U had 10 minuten voor uw eerste termijn, dus u zit 
daar keurig binnen. Ik ga over naar de tweede termijn van de zijde van de Staten en begin bij 
mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Zwaan, gaat uw gang.  
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Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter. Ik zou graag willen vragen om een korte schorsing, zo-
dat we even overleg kunnen voeren wat we binnen de fractie met deze motie gaan doen. Zou 
dat kunnen?  
 
De voorzitter: Uiteraard. Heeft u voldoende aan 5 minuten?  
 
Mevrouw Zwaan: Dat moet lukken.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Ik schors de vergadering tot 12.13 uur.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering en kijk even of mevrouw Zwaan en de VVD-fractie al 
tot iets geraakt zijn. Ik zie mevrouw Zwaan niet opdoemen, dus wij gaan even hier vanuit de 
Statenzaal contact zoeken met de VVD en ik kom zo spoedig mogelijk bij u terug. Ik schors weer 
eventjes paar minuten, hoop ik.  
 
Mevrouw Zwaan: Ik ben er inmiddels voorzitter.  
 
De voorzitter: Ha, kijk nou.  
 
Mevrouw Zwaan: Sorry hoor. Het was net op het punt van de verbinding even verbreken met de 
fractie en hier weer aanwezig zijn. Dus ik ben er weer. Dus als u mij toestaat.  
 
De voorzitter: U bent wel aan het multitasken als ik me zo mag uitdrukken.  
 
Mevrouw Zwaan: Het is vandaag inderdaad goed raak, laten we dat maar constateren. Maar dat 
is ook wel mooi. Toch?  
 
De voorzitter: U krijgt onmiddellijk ook het woord voor uw tweede termijn. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel. Allereerst wil ik de fracties bedanken voor hun reacties, ook de 
gedeputeerde de heer Bijl bedankt voor zijn toelichting op wat er nu… waar we staan, wat er 
gaande is en wat er nog moet gaan gebeuren. Blij te horen dat ook de gedeputeerde het pro-
bleem onderschrijft. We zijn blij met de stappen die die al gezet zijn en die nog gezet moeten 
gaan worden. Het krijgt aandacht en dat is ook wat wij nastreven. De oproep van de gedepu-
teerde: maak het ook aanhangig bij uw partijen, in dit geval het demissionair kabinet in Den 
Haag. Dat doen we uiteraard zeker. Staatssecretaris Broekers-Knol is hier zeker mee bezig, zoekt 
ook de randen op. Maar het valt allemaal niet mee. Dat heeft ook met wetgeving te maken. 
Maar wat wij heel belangrijk vinden en dat is ook eigenlijk ons punt, is dat het onacceptabel is 
dat dit doorgaat, dit moet stoppen. Dat is helder. Wij vinden ook dat de kosten daarvoor bij het 
Rijk neergelegd moeten worden in eerste instantie en niet bij de provincies. Ik zou nog wel even 
willen inhaken op de reactie van de heer Van Dekken, dat volgens hem veilige-landers kwets-
bare mensen zijn. Voor ons is dat gewoon de omgekeerde wereld. Iedereen die overlast veroor-
zaakt moet aangepakt worden. Dat zou ik toch nog wel graag willen zeggen. Horende de reac-
ties van de overige fracties hebben wij als VVD besloten deze motie niet in stemming te bren-
gen. We zijn blij met de antwoorden van de gedeputeerde. We zijn blij dat hij aangeeft Provinci-
ale Staten schriftelijk over de resultaten van de overleggen die nog gaan komen, op de hoogte 
te stellen.  
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De heer Bos: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Een momentje. Mevrouw Zwaan kan haar zin even afmaken. En wie wil dan het 
woord?  
 
De heer Bos: Ewoud Bos, GroenLinks.  
 
De voorzitter: Heel goed, maar eerst mevrouw Zwaan nog even. Maak uw zin maar even af.  
 
Mevrouw Zwaan: Fijn, dank u wel voorzitter. We zijn dus blij met de toezegging van de gedepu-
teerde dat hij ons schriftelijk over de resultaten van de overleggen die nog gaan komen op de 
hoogte gaat stellen. Wij zullen dit uiteraard als VVD samen met de provincie Overijssel natuurlijk 
blijven volgen. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. De heer Bos heeft een interruptie voor u. De heer 
Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Voorzitter, dank u wel. Hoorde ik mevrouw Zwaan zeggen dat alle veilige-landers 
overlastplegers zijn? Klopt dat?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Nee, dat hoort u mij niet zeggen meneer Bos, dat hoort u mij niet zeggen. 
Wellicht zei ik het nu zo, maar het gaat om een relatief kleine groep veilige-landers, zoals we 
ook uit het werkveld hebben vernomen. En daarin verwijs ik naar de heer Van Dekken, die aan-
gaf dat dat dus in dit geval een kwetsbare groep is. Maar dat is wel de omgekeerde wereld. 
Overlast moet aangepakt worden.  
 
De voorzitter: De heer Bos nog in tweede instantie?  
 
De heer Bos: Ja, maar volgens mij hebben we net ook al vast kunnen stellen, tenminste, of ik 
moet dat verkeerd begrepen hebben, dat ook vanuit het werkveld signalen zijn dat het niet 
slechts die veilige-landers zijn die overlast plegen. Bent u dat met mij eens?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Ja, dat ben ik met u eens. Ik bedoel dus de relschoppers, de mensen die deze 
overlast veroorzaken, dat moet aangepakt worden.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan. Ik constateer dat de motie geen deel meer uitmaakt 
van de beraadslaging, omdat deze door de VVD-fractie is ingetrokken. Dan kom ik bij de heer 
Uppelschoten voor zijn tweede termijn. De heer Uppelschoten, PVV.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik vind het zonde dat de VVD de mo-
tie heeft ingetrokken, maar gelukkig ligt de motie van ons er nog. Maar ik was blij met het ant-
woord van de heer Bijl en ook met de omschrijving van degenen die overlast veroorzaken. Dat 
dat mensen zijn die vaak een relatie hebben met het COA, met de IND en je had nog een derde 
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kreet. En dat dat niet een kleine groep is, maar dat van de overlastgevers dat toch een substanti-
eel deel is. Laat ik dat maar zo zeggen, niet een kleine groep. En ik ben blij dat onze bestuurders 
in ieder geval de problemen in de praktijk herkennen en het ook op een vriendelijke manier, 
een genuanceerde manier, durven te benoemen en dat er iets moet gebeuren. Van de heer Van 
Dekken ben ik eigenlijk geschrokken. Ik denk, tjonge jonge, die werkt bij de politie en justitie. 
Hoe is het mogelijk dat hij de problemen zo bagatelliseert en net doet of er heel weinig aan de 
hand is, omdat alle veilige-landers allemaal hele lieve mensen zijn, die hier zijn en geen overlast 
veroorzaken. Was dat maar zo dat. Dat is helaas niet zo. Wij hebben in onze motie, die handha-
ven we dus…  
 
De voorzitter: Dit is uitdaging van de heer Van Dekken, dus de heer Van Dekken wil u graag in-
terrumperen. De heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ja voorzitter, ook even naar aanleiding van de woorden van mevrouw 
Zwaan. Ik ontken en wij bagatelliseren helemaal niets, mijnheer Uppelschoten. Wij vinden net 
als u, dat wanneer mensen misstanden of gedragingen hebben die vatbaar zijn voor vervolging, 
dan moeten we dat krachtig doen. Dus dat wou ik toch maar even inbrengen. Voor de rest wil ik 
me verre houden van de retoriek.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Wij zijn in ieder geval bij het werkbezoek geschrokken ook van een soort 
moedeloosheid. De problemen worden beschreven, maar dat het vinden van een oplossing blijk-
baar heel moeilijk is, omdat het niet makkelijk is om te formuleren wat nu eigenlijk het pro-
bleem is. Wij zijn in ieder geval onder de indruk, dat wij wel verwachten dat stewards, conduc-
teurs en soms zelfs machinisten worden gedwongen om dingen te doen die bij handhaven ho-
ren. Dat we die mensen niet een status geven, waarin zij zich veilig voelen om dingen te doen 
die wij van ze verwachten. Dus onze motie heeft denk ook dat aspect. Het gaat niet alleen over 
het omgaan met veilige-landers, maar ook: wat moeten we doen of kunnen we doen? Dus ei-
genlijk de dubbele boodschap om mensen die namens ons daar voor veiligheid moet zorgen, om 
die zelf te beschermen. U bent aan het eind van uw spreektijd heer Uppelschoten, dus wilt u af-
ronden. Wij houden dus de motie aan en we zien wel wat de stemming oplevert.  
 
De voorzitter: Dan houdt u hem niet aan, maar dan brengt u hem stemming.  
 
De heer Uppelschoten: Ik breng hem in stemming, neemt u mij niet kwalijk.  
 
De voorzitter: Dus, uw motie blijft deel uitmaken van de beraadslagingen. Helder. Dan ben ik bij 
de heer Pragt. Heeft hij nog behoefte aan een tweede termijn?  
 
De heer Pragt: Ja.  
 
De voorzitter: Ga uw gang, de heer Pragt van D66. 
 
De heer Pragt: Ik kan kort zijn hoor. Gezien de beantwoording van de gedeputeerde, de heer 
Bijl, is het logisch dat de VVD hun motie intrekken, want hij was overbodig. Maar wij willen wel 
even melden dat we toch polariserende moties vinden en dat wij daar als D66 fors afstand van 
nemen en absoluut daar niet mee kunnen leven. Dus wij hebben een ander denk- en wereld-
beeld dan hier verwoord wordt. We steunen CDA met hun bewoording, geweldig. Dank u.  
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De voorzitter: Dank u wel heer Pragt. Dan kom ik bij de heer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Dat D66 een ander wereldbeeld heeft, dat klopt. In het 
vorige agendapunt ontkende ze zelfs het bestaan van grenzen. Wij zijn toch een stuk realisti-
scher daarin. Ik wil even reageren eigenlijk op de heer Uppelschoten. Als ik de reacties zo hoor 
van de PvdA, van de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal, dan zou ik eigenlijk willen oproepen 
van, wijzig onze motie. Haal dat stukje BOA en tasers eruit. Dat heeft, ook als ik de gedepu-
teerde hoor, dan denk ik van, de toegevoegde waarde daarvan, ik weet niet of die er wel daad-
werkelijk is.  
 
De heer Bos: Voorzitter. Hoor ik de heer Blinde vragen om een schorsing? Of gaat hij nu met de 
PVV in overleg over de tekst van de motie?  
 
De voorzitter: Een momentje heer Bos. Kijk, de heer Blinde is mede-indiener van de motie, dus ik 
denk dat het wijs is dat zo meteen na de tweede termijn of nu, dat mag de heer Blinde zelf aan-
geven, er even overleg plaatsvindt in de boezem van de motie-indieners. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik vind het even belangrijk ook dat de mensen thuis en mijn collega-Statenleden 
weten met welke overwegingen wij zitten. Dus ik zou ook graag dat stukje veilige-landers aan-
gepast zien hebben in ‘een relatief kleine groep veilige-landers’, dan kom je volgens mij aan de 
toon van de PvdA tegemoet, je komt aan een aantal inhoudelijke punten tegemoet van onder 
andere Sterk Lokaal. En dan doet niks af van de kern van onze boodschap, namelijk: landelijk be-
leid dient gewoon uitgevoerd te worden. Als ze dat correct doen in Den Haag, dan hebben wij 
een stuk minder last op die Vechtdallijn. Dus ik zou daar graag nog even met de heer Uppelscho-
ten over in gesprek willen gaan. Nou, dat voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Heer Blinde, vraagt u nu een ordevoorstel in de zin van een korte 
schorsing?  
 
De heer Blinde: Ja, 2 minuutjes graag.  
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor 2 minuten, dus wij komen om 12.26 uur weer bijeen. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Wat is het toch een mooi medium. Ik heropen de vergadering, want ik zie dat de 
beide Statenleden die met elkaar in conclaaf zijn geweest, hun telefoontjes terzijde leggen en ik 
ga er dus van uit dat wij nu van een van beide horen. De heer Blinde had net het woord, het was 
zijn tweede termijn, of de motie wordt aangepast en of wij een aangepaste motie tegemoet 
kunnen zien, of dat de motie in stand blijft. De heer Blinde.  
 
De heer Blinde: De uitkomst is als volgt voorzitter: zowel JA21 als Forum voor Democratie trekt 
zich terug uit de motie, omdat de hoofdindiener, de PVV, dus niet enigszins kan bijschaven om 
toch aan een aantal bezwaren tegemoet te komen, waardoor mijn inziens de haalbaarheid echt 
vergroot wordt, zonder kracht in te boeten en dus zullen er twee mede-indieners van het pa-
piertje geschrapt kunnen worden.  
 
De voorzitter: Goed. Dus de wijziging van de motie van de PVV, JA21 en Forum behelst, dat JA21 
en Forum voor Democratie geen mede-indiener meer zijn.  
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De heer Blinde: Dat is de wijziging van de motie. En verder blijft de motie deel uitmaken van de 
beraadslaging. Heb ik dit zo goed samengevat? Mooi, ik zie de heer Uppelschoten ook knikken. 
Dan ga ik naar, even kijken, de heer Schoenmaker van Sterk Lokaal. Heeft u nog behoefte aan 
een tweede termijn?  
 
De heer Schoenmaker: Ja, heel kort. Allereerst bedankt de heer Blinde voor de toch wel wijze 
woorden om eventueel een motie aan te passen in een iets gematigder taal. Wij zouden daar 
een heel eind in mee kunnen gaan. Alleen als een motie niet aangepast wordt, kunnen we er 
zeker niet in meegaan. Wat me wel verbaast, is dat de discussie zich vooral heeft verplaatst, met 
waar de problemen nou echt vandaan komen. En als u dan een aantal bronnen erop naslaat, De 
Stentor, RTV-Oost, RTV-Drenthe, Beveiliging Nieuws, de Vakbond voor rijdend personeel, Het 
AD, dan is het klip en klaar waar het grote deel van de overlast vandaan komt. En dat het een 
kleine groep is, maar wel degelijk waar de overlast vandaan komt. En als jullie deze bronnen al-
lemaal beschouwen als onbetrouwbaar, dan is dat voor jullie rekening. Wij vinden de bronnen 
wel betrouwbaar en dan mag je best man en paard noemen. Bij de heer Van Dekken, daar gin-
gen mijn wenkbrauwen wel omhoog, omdat het eigenlijk, zo kwam het bij ons over, een vrij-
brief is. Als je geen geld hebt, dan mag je wel zwartrijden. Nou, daar kan ik op geen enkele 
wijze begrip voor tonen. Want dat zou betekenen dat, als je geen geld hebt, dat er veel meer 
dingen zijn die je gratis kunt halen. En dat verbaast mij, zeker van iemand die ik toch wel als re-
delijkerwijs met wijze woorden betitel. Daar wou ik het bij laten.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Schoenmaker. De heer Bosch van de Partij van de Arbeid, be-
hoefte aan een tweede termijn?  
 
De heer Bosch: Even heel kort voorzitter. We willen alleen even aangeven dat we de genuan-
ceerde inbreng van de gedeputeerde uiteraard waarderen. Dat bent u nu uiteraard ook van 
onze partij gewend, nuance. We kunnen ook instemmen met de boodschap die de heer Pragt 
namens D66 aangaf en wat ik ook al in mijn eerste termijn aangaf. Wij zijn niet een partij die de 
polarisatie op willen zoeken in de maatschappij. En als laatste wil ik even vermelden, dat inder-
daad, we moeten overlast ongeacht door wie die plaatsvindt, blijven aanpakken. En volledig 
tenslotte. Wij zijn ook blij, de heer Blinde gaf al aan dat er bij JA21 en Forum sprake is van enig 
realisme. Het feit dat men zich terugtrekt van de ongewijzigde motie van de PVV, dat getuigt 
inderdaad van realisme. Daar wil ik het hierbij laten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bosch. Dan ga ik… Oh, de heer Uppelschoten wil een interruptie 
plegen richting de heer Bosch. Ga uw gang de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zou de heer Bosch dan willen vragen wat dat realisme dan inhoudt? 
Waar gaat dit over?  
 
De voorzitter: Dit is een heldere vraag. De heer Bosch.  
 
De heer Bosch: Het gaat om de vraag op welke manier de motie is omgezet. De toonzetting in 
de motie: de PVV heeft gekozen om die toonzetting niet te willen aanpassen. Dat is voor jullie 
rekening. Daar wil de Partij van de Arbeid in ieder geval niet in meegaan. En we zijn in ieder ge-
val blij dat ook JA21 en Forum dit op deze manier inzien.  
 
De voorzitter: De heer Uppelschoten nog in tweede instantie?  
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De heer Uppelschoten: Jazeker. Ik denk als het realisme zou inhouden, dat door de motie enigs-
zins aan te passen, de motie het zou halen, ik bedoel, dan zou onzinnig zijn om niet reëel te zijn. 
Maar ik heb het idee, als ik de standpunten zo hoor, dat wat wij ook in deze motie aanpassen, 
dat het heel moeilijk zou zijn voor al die partijen om voor deze motie te stemmen. Dus dan hou-
den we hem liever in de oorspronkelijke vorm, dan dat we met elkaar een beetje afzwakken en 
dat ook de afgezwakte motie realistisch gezien het niet zou halen.  
 
De voorzitter: Dit is geen vraag meer aan de heer Bosch, dus ik neem aan dat er ook geen ant-
woord hoeft te komen. Dan ga ik naar de heer Bos van GroenLinks.  
 
De heer Bos: Dank u wel voorzitter. Om nogmaals duidelijk te maken namens GroenLinks, ook 
wij nemen afstand van de relatie wordt gelegd naar de veilige-landers. En dat is puur omdat het 
gewoon niet aangetoond is of kan worden. En ook, al zijn er daadwerkelijk in het werkveld 
mensen die zeggen dat het zo is, dan nog kan het zo zijn dat het geen veilige-landers zijn, maar 
bijvoorbeeld gewoon mensen die in een normale asielprocedure zitten uit onveilige landen. Wie 
weet, dat weten we niet. We zijn enorm blij met de beantwoording van gedeputeerde Bijl. We 
hebben veel vertrouwen in het zoeken naar een oplossing in de pilots die daarvoor gedraaid 
worden. Dus wij zijn tevreden met het intrekken van de motie van de VVD. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Bos. Ik zie dat de heer Schoenmaker u een vraag wil stellen.  
 
De heer Schoenmaker: Ja. Ik ben wel benieuwd wat de heer Bos dan vindt van de uitlatingen in 
alle media die ik zojuist heb genoemd en vakbonden, die daar wel heel klip en klaar over zijn. 
Zijn die mensen dan in uw ogen allemaal verre van de waarheid, of verzinnen ze wat, of zal er 
nog enige kern van waarheid in zitten? Het is nu net alsof het zo maar uit de lucht komt vallen, 
terwijl nog heel veel media en vakbonden en ook zeker werkgerelateerde mensen wel degelijk 
een richting aangeven. Daarmee wil ik zeker niet polariserend zijn, maar je kunt ook wel aange-
geven waar de problemen vandaan komen, want dan kun je ze ook gericht aanpakken. Of, u 
moet van mening zijn dat het allemaal onzin is.  
 
De voorzitter: De heer Bos.  
 
De heer Bos: Ik zal een kleine opsomming maken. Media nemen in ieder geval over het alge-
meen berichten over vanuit datzelfde werkveld dat u aanhaalt. Dus is een dubbeling, die u in 
deze aanhaalt. Vakbonden nemen ook signalen over vanuit het werkveld. En als u mij de lijst van 
veilige landen zo op kunt noemen stante pede, dan vind ik u erg knap, want ik kan het niet. En 
ik denk dat velen met mij het ook niet kunnen. Dus ik denk dat de informatie eerst compleet 
moet zijn, voordat we de conclusie zouden kunnen trekken.  
 
De voorzitter: De heer Schoenmaker nog in tweede instantie?  
 
De heer Schoenmaker: De heer Bos daagt mij nu uit, alleen ik denk niet dat hij met het ant-
woord tevreden zal zijn. Ik heb hier de lijst van veilige landen voor mij en die begint bij Albanië 
en die eindigt bij Zwitserland en daar tussenin staan heel veel landen. En dat is exact de bena-
ming van landen die veilige landen zijn. Het is Albanië, Algerije, Andorra et cetera. Maar het is 
niet een begrip wat uit de lucht gegrepen is, het is gewoon klip en klaar waar ze vandaan ko-
men.  
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De voorzitter: De heer Bos nog in tweede instantie?  
 
De heer Bos: Dan wil ik u er heel graag op wijzen dat we op deze aardbol ongeveer 200 landen 
hebben. Dat al die landen als veilige landen zijn aangemerkt. En dat ook binnen die landen er 
genoeg mensen zijn die een reden hebben om te vluchten en die bij ons in aanmerking komen 
voor asiel.  
 
De voorzitter: Oké. Dat was de heer Bos. Dan gaan we naar de heer Moinat van de SP.  
 
De heer Moinat: Ja, de microfoon is aan. Voorzitter, wij hebben enorm veel moeite met het in de 
spotlight zetten van de veilige-landers. En dat had je heel makkelijk kunnen ondervangen door 
bijvoorbeeld gewoon waar het over gaat, overlast veroorzaken, de mensen te noemen. Afkomst 
is immers helemaal niet van belang. De kern is de aanpak van overlast. En wat dat betreft zijn 
we het ook helemaal eens met gedeputeerde Bijl. Waarbij ik eigenlijk ook proef, en dat vertelde 
hij ook, dat hij eigenlijk beide moties niet heel erg zinvol vindt. De tweede heeft hij zelfs ontra-
den. Dan moet ik even kijken, want ik heb een heleboel gekrabbeld door mekaar heen, ook in 
verband met voorgaande sprekers. De VVD-motie die voegt niks toe, die is dus overbodig, daar 
zijn we het ook allemaal over eens, zelfs de VVD is het daarmee eens. De PVV, die motie blinkt 
uit in een heel slechte toonzetting en een focus. Ik heb net al gezegd: afkomst is immers niet van 
belang. De kern is de aanpak van overlast. Wij nemen als SP echt heel erg duidelijk afstand van 
de toon en inhoud van de motie van de PVV. Voorzitter, het zal duidelijk zijn, die gaan wij ook 
niet steunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Moinat. Tot slot de heer Van Dekken van de CDA-fractie.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, wat is het ontroerend om te zien dat je app bijna explodeert op 
zo’n onderwerp. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar een paar dingen. Allen hartelijk dank voor 
de lovende woorden van mijn collega Schoenmaker. Wij doen niets af aan de betrouwbaarheid 
van de bron, of dat nou de regionale pers is of wat dan ook. Maar voor wat ons betreft blijft het 
echt gaan om afkeurenswaardig gedrag en niet zozeer de nationaliteiten of de etniciteit van 
mensen. Daar blijft die voor wat ons betreft wringen en ik sluit me aan bij de constatering van 
andere collega's. Fijn om te zien dat de VVD deze motie van tafel af heeft gehaald en ik zal mijn 
collega Uppelschoten willen vragen: misschien kunt u het toch nog op een iets andere lay-out 
proberen en wellicht krijgt u dan ook het CDA aan uw zijde. Dat zou op zich leuk zijn. Daar dank 
ik u voor.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Van Dekken. Even kijken.  
 
Mevrouw Zwaan: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Zwaan heeft nog een vraag aan de heer Van Dekken.  
 
Mevrouw Zwaan: Nee, niet aan de heer Van Dekken, maar ik zou nog wel graag willen reageren 
op de motie van de PVV, want volgens mij hebben we dat nog niet gedaan.  
 
De voorzitter: O, maar dat had u kunnen doen in uw tweede termijn. Wilt u het heel staccato 
doen?  
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Mevrouw Zwaan: Ja, dat zal ik heel staccato willen doen. Mijn excuses dan voorzitter, want dan 
heb ik… Er gaat dan…  
 
De voorzitter: U had ook zoveel tegelijkertijd.  
 
Mevrouw Zwaan: Geeft niet.  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Zwaan: Fijn, dank u wel. Wij hebben dat uiteraard ook even besproken. De motie is 
wat ons betreft inderdaad een beetje te streng, om inderdaad ook stewards de taken van BOA’s 
te gaan geven met tasers en dergelijke. Dat gaat ons echt te ver. Wat betrekking heeft op het 
neerleggen waar het hoort, dat wordt ook door onze Tweede Kamerfractie gedaan. Wij hebben 
onlangs nog met staatssecretaris Broekers-Knol gesproken. Zij zoekt de randen op. Het is lastig. 
Wetgeving zal aangepast moeten worden als we daarin verdere stappen willen zetten. Dus ja, 
wij zullen de motie van de PVV ook niet steunen.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zwaan.  
 
Mevrouw Zwaan: Dank u wel voorzitter.  
 
De heer Pruisscher: Voorzitter, zou ik… ja, kom ik in beeld?  
 
De voorzitter: Even kijken. Mijnheer Pruisscher van de ChristenUnie. Ja, u mag zeker nog wat 
zeggen.  
 
De heer Pruisscher: Ik had in eerste termijn niet gesproken. Soms moet je discussies een beetje 
aan je voorbij laten gaan en dan lost het zich eigenlijk ook wel op. Wij waren voornemens om 
de motie van de VVD niet te steunen, met de overweging dat het overbodig zou zijn. Uit de be-
antwoording van de gedeputeerde bleek dat wel. Dat is nu opgelost. Maar het spreekt dan ook 
wel in dezelfde lijn om moties die verder strekken dan dat, ook niet te steunen. Dus dan weet u 
dat alvast. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Een heldere bijdrage aan het debat. Dank u wel heer Pruisscher. Op deze manier 
zijn we aan het eind gekomen van de tweede termijn van de zijde van de Staten en gaan we 
naar de tweede termijn van de zijde van het college, bij monde van gedeputeerde Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik vrij kort kan zijn. Dank aan de fractie 
van de VVD voor het intrekken van de motie. En uiteraard nog een keer de bevestiging, dat ik 
de Staten goed op de hoogte zal houden van de voortgang van de oplossingen die we hier moe-
ten bereiken. Van de motie van de PVV heb ik geen nieuwe gezichtspunten, dus die blijf ik na-
mens het college ontraden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Bijl. Dan zijn we aan het eind gekomen van de beraad-
slaging over twee moties vreemd aan de orde van de dag en dan gaan we naar onze volgende 
agendapunt en dat zijn de stemmingen.  
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I. Stemmingen 

De voorzitter: Ik schors de vergadering even om alle stukken op een rij te zetten. We constateren 
dat één motie vreemd aan de orde van de dag, waarvan de hoofdindiener de VVD was, is inge-
trokken. De andere motie blijft op de stemlijst staan. Dus we gaan straks stemmen over één 
amendement over de Drentse Duitslandagenda bij Statenstuk 2020-967. En over één motie 
vreemd aan de orde van de dag. Maar we moeten eerst natuurlijk het amendement helemaal 
rond stemmen, voordat we over de Duitslandagenda kunnen stemmen. Ik zie nog een hand van 
de heer Schoenmaker De heer Schoenmaker. Dank u wel voorzitter. Het ging mij eigenlijk even 
over de besluitvormingsmatrix. Dat gaat in drie rondes, maar aangezien het aantal vragen per 
ronde zo klein is, valt dat niet te clusteren? Nee, daarom zei ik, we beginnen met het amende-
ment. Dat is altijd zo, want je moet eerst precies weten of het amendement is aangenomen of 
niet om over een Statenstuk te kunnen stemmen. Dus we beginnen met het amendement. Maar 
blijft u allemaal rustig in StarLeaf zitten, als ik het zo mag uitdrukken. Want we doen alles tege-
lijk en ik begrijp dat de griffie u nu juist een mailtje heeft gestuurd. Dus ik schors de vergadering 
voor 5 minuten en dan gaan we met zijn allen stemmen. Dank u wel, tot zo meteen. Ik heropen 
de vergadering en aan de orde zijn de stemmingen. Even voor de helderheid, we hebben twee 
stemrondes. De eerste stemronde gaat over het amendement over de Drentse Duitsland- 
agenda. We moeten eerst weten of het amendement wordt aangenomen of verworpen. Daarna 
gaan we naar de tweede stemronde en die behelst de Drentse Duitslandagenda als zodanig, het 
Statenstuk 2020-967 en de motie vreemd aan de orde van de dag van de PVV over de Vechtdal-
lijn. Dus twee stemrondes. Ik zou graag het volgende met u willen afspreken. Ik ga de verschil-
lende fracties langs, ik hoor dan de fractievoorzitter, maar ik wil ook graag de fractieleden in 
beeld hebben. En dat betekent dus, dat ik de rest van de Statenleden vraag uit beeld te gaan. En 
dat de desbetreffende Statenleden die in beeld moeten komen, hun camera moeten aanzetten 
en ook hun microfoontje even en iets moeten zeggen en dan hun microfoontje weer moeten 
uitdoen. Want anders zien we ze hier niet en ik wil graag uw gezichten zien, opdat ik ook kan 
zien of u instemmend knikt bij datgene wat uw fractievoorzitter te berde gaat brengen. Ik hoop 
dat het helder is. Nou zie ik dat de inkomende video… Ja, ik zie het. Mooi zo. We beginnen bij 
de Partij van de Arbeid, dus ik wil graag de heer Loof, de heer Bosch, de heer Du Long zit hier bij 
me, mevrouw Roggen, de heer Schomaker en de heer Zwiers.  
 
De heer Loof: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Ja, als u allemaal goedemiddag zegt, dan…  
 
De heer Bosch: Goedemiddag.  
 
De heer Schomaker: Goedemiddag.  
 
De heer Zwiers: Goedemiddag  
 
De voorzitter: goedemiddag. Ja fijn, maar ik zie u nog niet. Heeft u allemaal uw camera aange-
zet leden van de Partij van de Arbeid-fractie? Ja, ja. Hoe kan… Ja, ik zie de heer Loof, mooi zo. 
En ik zie de heer Bosch, maar ik zie de andere drie leden nog niet.  
 
De heer Schomaker: Goedemiddag.  
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De voorzitter: Ja, de heer Schomaker. Goedemiddag. Even kijken, mevrouw Roggen, wilt u nog 
een keer goedemiddag zeggen? Heeft u ook uw camera aanstaan?  
 
Mevrouw Roggen: Alles staat aan, goedemiddag.  
 
De voorzitter: Ja, daar is ze. Mooi zo. Heel goed. En dan mis ik nog de heer Zwiers.  
 
De heer Zwiers: Oh, nog steeds?  
 
De voorzitter: Oh, dat is de heer Velzing. Ja, de heer Velzing kan er weer uit, want die hoort niet 
bij de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Zwiers: Wij hebben aan één Hendrikus genoeg mevrouw de voorzitter.  
 
De voorzitter: Goed zo. We gaan beginnen met de eerste stemronde en die behelst dus het 
amendement op G-3, dat is A 2020-1 Wat doet de Partij van de Arbeid met dat amendement? De 
heer Loof.  
 
De heer Loof: De Partij van de Arbeid is voor het amendement.  
 
De voorzitter: En ik zie dat alle andere leden knikken, ook de heer Du Long hier. Dank u wel. Ik 
ga door met… dus dan gaat nu de Partij van de Arbeid het scherm weer verlaten en dan ga ik 
naar de VVD. Dan hoop ik mevrouw Meeuwissen daar te treffen, de heer Moes, de heer Serlie, 
de heer Smits is niet aanwezig, mevrouw Udinga en mevrouw Zwaan. Even kijken, ik zie me-
vrouw Udinga, mevrouw Zwaan, maar ik mis nog drie leden.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, ik ben aanwezig.  
 
De voorzitter: Even kijken, mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Ik ben nog op zoek naar de heer Moes en de heer Serlie.  
 
De heer Moes: Wapse hier.  
 
De voorzitter: Wapse hier, hoor ik. Ja, daar is Wapse, dag mijnheer Moes. En nu mijnheer Serlie 
nog.  
 
De heer Serlie: Die is ook present.  
 
De voorzitter: Even kijken, kan hij iets harder zeggen dat hij present is?  
 
De heer Serlie: Ja, die is present. Daar kom ik.  
 
De voorzitter: Kijk, kijk, kijk, daar is hij.  
 
De heer Serlie: Ja zeker.  
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De voorzitter: Mevrouw Meeuwissen, het amendement. Wat doet de VVD-fractie?  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wij stemmen voor.  
 
De voorzitter: Iedereen akkoord? Ja hoor, ik zie allemaal instemmende gezichten. Dank u wel. 
We gaan naar JA21 en ik hoop daar de heren Blinde, Camies, Drukker, Omlo en Duut te treffen.  
 
De heer Blinde: Ik zie ze allemaal hier voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, ik zie de heer Omlo, de heer Blinde. Ik mis nog drie leden van de fractie van 
JA21. Willen jullie wat zeggen in de microfoon allemaal. Ja, de heer Drukker, goedemiddag.  
 
De heer Drukker: Goedemiddag mevrouw Klijnsma.  
 
De voorzitter: Mooi zo. En ik mis nu nog de heer Camies. Daar is de heer Duut. … … … … … …  
 
De heer Camies: Ik ben er wel degelijk.  
 
De voorzitter: De heer Camies is er wel degelijk. Ja, ik zie u. Mooi zo. Het amendement, mag ik 
aan uw vragen mijnheer Blinde wat uw fractie doet?  
 
De heer Blinde: Het juiste antwoord voorzitter. Wij zijn voor.  
 
De voorzitter: U bent voor en ik zie dat er instemmend wordt geknikt. Er gaat zelfs een duim 
omhoog. Het is geweldig. Dank u wel. Ik ga naar het CDA bij monde van de heer Van Dekken, 
mevrouw Mentink, mevrouw Vedder en de heren Vegter en Zuur. … steeds.  
 
De heer Zuur: Ik ben aanwezig.  
 
Mevrouw Mentink: Goeiemiddag, ik ben er ook.  
 
De voorzitter: Mooi zo, kom er maar in. Goeiemiddag. Ik zie de heer Vegter, de heer Van Dek-
ken. Goedemiddag. Mevrouw Vedder, ik zie u ook. Ik mis nog twee leden van de CDA-fractie.  
 
Mevrouw Vedder: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Even kijken, dat lukt nog niet echt. Ik heb de heer Van Dekken, de heer Vegter en 
mevrouw Vedder. Ik mis dus de heer Zuur en mevrouw Mentink.  
 
Mevrouw Mentink: Goedemiddag, ik ben nou ook aanwezig.  
 
De voorzitter: Ja hoor, ik zie mevrouw Mentink. Alleen de heer Zuur mis ik nog.  
 
De heer Zuur: Goedemiddag. Ik ben ook aanwezig en dank voor de voortreffelijke wijze waarop 
u wederom tot nu toe de vergadering leidt voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel meneer Zuur. Ik zie u, fijn, welkom. En de heer Van Dekken, wat doet 
de CDA-fractie met het amendement?  
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De heer Van Dekken: Zijn we voor hoor, mede-indiener.  
 
De voorzitter: voor. Ik zie allemaal instemmende knikkende gezichten. Dank u wel. Dan ga ik 
naar GroenLinks. De CDA-fractie gaat ons weer verlaten. De heer Nijmeijer de heer Bos, me-
vrouw Haan en mevrouw Slagt. Ik hoop dat u binnen wil stappen. Ja. Ik zie de heer Bos.  
 
Mevrouw Haan: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Mevrouw Haan zie ik ook. Als het goed is, is de heer Bos nu ook aanwezig. De 
heer Bos is er en mevrouw Haan ook. Maar de heer… En mevrouw Slagt, die komt er ook bij. 
Nou mijnheer Nijmeijer nog.  
 
De voorzitter: Ben ik nog niet zichtbaar? Ik dacht dat ik in beeld was.  
 
De voorzitter: Ja, daar bent u. Helemaal goed. Mijnheer Nijmeijer, wat doet GroenLinks met het 
amendement?  
 
De heer Nijmeijer: De GroenLinks-fractie is mede-indiener van het amendement, dus wij zijn voor 
het amendement.  
 
De voorzitter: Kijk. Ik zie inderdaad instemmende gezichten. Mooi zo, dan kan GroenLinks het 
tableau weer verlaten en dan stappen we door naar de PVV. De heer Uppelschoten, mevrouw 
Kort en de heer Vorenkamp. Als u allemaal wat zegt.  
 
De heer Vorenkamp: Ben ik in beeld voorzitter? Kunt u mij verstaan?  
 
De voorzitter: Ik hoor, ja hoor mijnheer Vorenkamp, welkom. De heer Uppelschoten. Ik mis me-
vrouw Kort nog.  
 
Mevrouw Kort: Ja en ik denk dat u mij nu gaat zien.  
 
De voorzitter: Ja hoor, zeker. Fijn. Wat doet u met het amendement mijnheer Uppelschoten?  
 
De heer Uppelschoten: Daar zijn wij tegen.  
 
De voorzitter: Bent u daar ook tegen met zijn tweeën? Ja, u knikt, dus u bent ertegen. Prima. 
Dan de ChristenUnie. Mevrouw Van den Berg en de heren Pruisscher en Veldsema.  
 
Mevrouw Van den Berg: Ja dag, goedemiddag.  
 
De voorzitter: Goedemiddag, daar bent u.  
 
De heer Veldsema: Goedemiddag, Weerdinge hier.  
 
De voorzitter: Goedemiddag. Even kijken, ja hoor, Henk.  
 
De heer Pruisscher: En nou ik nog.  
 
De voorzitter: Ja, waar ben je? De heer Pruisscher.  
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De heer Pruisscher: Ik hang ergens in de lucht natuurlijk.  
 
De voorzitter: De heer Pruisscher zweeft nog.  
 
De heer Pruisscher: Ja.  
 
De voorzitter: Ja, daar bent u. Mevrouw Van den Berg, wat doet de ChristenUnie met het amen-
dement?  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar zijn wij uiteraard voor.  
 
De voorzitter: Ja, ik zie uw collega's knikken. Mooi zo. We gaan van de ChristenUnie naar de SP. 
Mevrouw Dikkers, de heer Pragt.  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen voorzitter: Een goedemiddag.  
 
De voorzitter: Sorry, de heer Moinat en de heer Mäkel. Neem me niet kwalijk. De heer Pragt 
hoort bij D66. Mevrouw Dikkers, de heer Mäkel en de heer Moinat. Ja, ik zie de heer Mäkel 
reeds.  
 
De heer Moinat: En ziet u mij ook?  
 
De voorzitter: Ja hoor, de heer Moinat ook, En nu mevrouw Dikkers nog. Even kijken of Greetje 
ergens is. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Ja, ik probeer en hoop toch wel in beeld te komen.  
 
De voorzitter: Ja hoor, zeker. Gelukt. Wat doet de SP-fractie met het amendement?  
 
Mevrouw Dikkers: Ook wij hebben hem mee ingediend, dus wij zijn voor.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Daar zijn de beide heren het mee eens zie ik. Helemaal goed. Dan gaan 
we naar D66. Mevrouw Kleine Deters en de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ja. … … …  
 
De voorzitter: Ja, daar is meneer Pragt. Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Wij zijn mede-indiener van het amendement, dus 
steunen wij het amendement.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mooi zo. Ik zie de heer Pragt enorm knikken, dus dank u wel. Even 
kijken. Forum voor Democratie, de heer Velzing en de heer Bos. Ja, de heer Velzing zie ik al. Het 
zingt een beetje rond. De heer Bos zie ik ook. Fijn. Mijnheer Velzing…  
 
De heer Velzing: Forum voor Democratie is voor.  
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De voorzitter: Voor. En is de heer Bos ook voor? Ja, nou en of. Dank u wel. We gaan naar Sterk 
Lokaal Drenthe, de heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Wij zijn voor het amendement.  
 
De voorzitter: Mooi zo. Ik zie u, dank u wel. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze stem-
ronde, want mevrouw Potharst van de Partij voor de Dieren is verhinderd. Wij gaan even tellen. 
Ik kom zo bij u terug. Ik schors de vergadering voor een halve minuut.  
Ik heropen de vergadering. Ik hoop dat iedereen nog een beetje bij het scherm zit. De uitslag 
van het amendement op stuk numero A 2021-1. Voor hebben gestemd 36 Statenleden, tegen 3, 
zodat dit amendement is aangenomen. We gaan nu beginnen met de tweede stemronde en 
daar gaan wij stemmen over het Statenstuk Drentse Duitslandagenda 2020-2023 op Statenstuk 
numero 2020-967 en wij gaan stemmen over de motie vreemd aan de orde van de dag M 2021-2 
van de PVV, met een oproep tot maatregelen tegen overlast op de Vechtdallijn. We gaan begin-
nen met de PvdA-fractie. Ik wil graag de heren Loof, Bosch, Schomaker, Zwiers en mevrouw Rog-
gen op het scherm zien.  
 
Mevrouw Roggen: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Heel goed. Als iedereen weer vrolijk goedemiddag roept, dan heb ik u allemaal in 
beeld.  
 
De heer Schomaker: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Even kijken. Ik zie tot nu toe alleen mevrouw Roggen. Oké.  
 
De heer Zwiers: Mag ik u een vaag stellen mevrouw de voorzitter? Ik hoorde u zeggen dat het 
gaat over de motie van de PVV. Is niet eerst het Statenstuk aan de orde?  
 
De voorzitter: Jazeker, dat zei ik.  
 
De heer Zwiers: Dan heb ik niet goed geluisterd, mijn excuses.  
 
De voorzitter: Neem me niet kwalijk heer Zwiers. Ja, neem mij niet kwalijk mijnheer Zwiers, of ik 
neem het u niet kwalijk. Zo moet ik het zeggen. Ik mis nog drie PvdA- fractieleden. Ik zie inder-
daad mevrouw Roggen, ik hoor weer goedemiddag. Mag ik nog een keertje goedemiddag ho-
ren?  
 
De heer Bosch: Goedemiddag voorzitter vanuit Koekange.  
 
De voorzitter: Ja, Koekange, de heer Bosch. Maar ik mis er nog twee, de heren Loof en Schoma-
ker.  
 
De heer Loof: Oh, ben ik nog steeds niet in beeld voorzitter?  
 
De heer Schomaker: Goedemiddag voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik zie de heer Loof en de heer Schomaker. Fijn. Ik vind het toch wel leuk dat jullie 
allemaal eens even zie jongens en meisjes, want dit is alweer de laatste ronde natuurlijk voor 
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deze Statenvergadering. De heer Loof. Eerst het Statenstuk Duitslandagenda. Wat doet de Partij 
van de Arbeid?  
 
De heer Loof: De Partij van de Arbeid is voor het Statenstuk voorzitter.  
 
De voorzitter: Fijn, ik zie uw medefractieleden knikken, ook de heer Du Long hier aan mijn zijde. 
Dan de motie van de PVV. Wat doet de Partij van de Arbeid?  
 
De heer Loof: De Partij van de Arbeid is tegen de motie van de PVV.  
 
De voorzitter: Ik zie wederom instemmend geknik. Dank u wel mijnheer Loof en ook de andere 
vijf leden van de Partij van de Arbeid-fractie. Ik ga naar de VVD-fractie en ik hoop dat iedereen 
luid en duidelijk ons weer goedemiddag wenst, want dan komt u er snel in.  
 
Mevrouw Zwaan: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Ja, dit gaat heel goed. Mevrouw Zwaan zie ik, maar verder nog niet.  
 
De heer Moes: Goedemiddag.  
 
De heer Serlie: Goedemiddag.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Allemaal tegelijk.  
 
De voorzitter: Even kijken, ik zie de heer Moes. Ik zie mevrouw Meeuwissen, maar ik mis nog 
nog twee leden van de VVD-fractie.  
 
De heer Serlie: Dalen is er ook.  
 
De voorzitter: Dalen, even kijken, ja mijnheer Serlie. En even kijken, mevrouw Udinga mis ik. Me-
vrouw Udinga kunt u nog wat zeggen?  
 
Mevrouw Udinga: Goedemiddag ik ben er ook.  
 
De voorzitter: Ja hoor, fijn, daar bent u. Mevrouw Meeuwissen, mag ik vragen wat u doet met 
de Duitslandagenda.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Wij zijn voor de Duitslandagenda en we zijn tegen de motie van de PVV.  
 
De voorzitter: Oké en ik kijk of uw fractiegenoten het daarmee eens zijn. Dat is het geval. Dank 
u wel. Ik ga naar JA21.  
 
De heer Blinde: Hallo voorzitter.  
 
De voorzitter: Heren, ja, ik zie de heer Blinde. De andere vier heren graag. Willen jullie allemaal 
wat zeggen?  
 
De heer Omlo: Hallo, Ik ben in beeld hoor.  
 



 

54 

De voorzitter: Ik zie nu de heer Omlo, maar ik mis er nog drie. Rob, als je wat in de microfoon 
zegt, dan kom je in beeld.  
 
De heer Camies: Hallo, ben ik nu in beeld?  
 
De voorzitter: Nou, ja. De heer Camies. Ik zie hem, maar ik mis nog twee leden: de heer Duut en 
de heer Drukker.  
 
De heer Duut: Ik ben er.  
 
De voorzitter: Nog een keer.  
 
De heer Duut: Ik ben er. Hallo.  
 
De voorzitter: Ja de heer Duut is… Mijnheer Blinde u staat wel een beetje dichtbij corona tech-
nisch, mag ik dat even… Hoort u mij voorzitter? Ja hoor mijnheer Duut, ik zie u in beeld. Hele-
maal goed. Nou mooi. Ik mis nu alleen de heer Drukker nog.  
 
De heer Drukker: Hallo.  
 
De voorzitter: De heer Drukker. Ja, daar is hij.  
 
De heer Drukker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mooi zo, dan ben ik de heer Blinde weer kwijt, want die is natuurlijk 
gaan wandelen.  
 
De heer Blinde: Ja voorzitter, ik ben ook helpdeskmedewerker af en toe.  
 
De voorzitter: Oké. Ik zie hoe u aan de slag bent, maar ik zeg toch nog maar even dat die ander-
halve meter een dingetje is, zal ik maar zeggen. Wat doet JA21 met de Duitslandagenda?  
 
De heer Blinde: Wij stemmen voor de Duitslandagenda.  
 
De voorzitter: Mooi zo. En de motie?  
 
De heer Blinde: Tegen.  
 
De voorzitter: Ik kijk even naar uw collega's en die laten allemaal zien dat ze het met u eens zijn. 
Dank u wel JA21. Dan ga ik naar het CDA. Als u allemaal wat zegt, dan schiet het lekker op. U 
mag van alles zeggen.  
 
Mevrouw Vedder: Goedemiddag, ik ben aanwezig.  
 
De voorzitter: Dat is goed.  
 
De heer Zuur: Mevrouw de voorzitter. …   
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De voorzitter: Oké. Ja, mevrouw Vedder zie ik. Hallo. … … … Mag ik aan JA21 vragen om alle 
microfoons uit te zetten? Even kijken. Ik zie de heer Vegter. Ik mis nog twee CDA-ers, namelijk 
de heer Van Dekken en de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Jazeker, goedendag.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken? Goedemiddag, volgens mij inmiddels iedereen aanwezig als 
ik even langer doorpraat. De heer Zuur, ja ik zie u. Maar nou mijnheer Van Dekken nog.  
 
De heer Van Dekken: Nee, zeker, ik was al perfect in beeld.  
 
De voorzitter: Maar ja, bij ons moet u ook in beeld zijn natuurlijk. Maar u bent er hoor. Mag ik 
vragen wat het CDA doet op het Statenstuk Drentse Duitslandagenda?  
 
De heer Van Dekken: Jazeker, daar zijn we vijf keer voor.  
 
De voorzitter: Mooi. En de motie van de PVV op de maatregelen tegen overlast op de Vechtdal-
lijn?  
 
De heer Van Dekken: Misschien wat onverwacht, maar daar zijn we vijf keer tegen.  
 
De voorzitter: En zie ik? Ja, uw fractiegenoten zijn het met u eens. Dank u wel CDA-fractie. Ik ga 
naar GroenLinks. En ik hoop daar de heren Nijmeijer en Bos en de dames Haan en Slagt aan te 
treffen. Ja, zegt u maar van alles, dat helpt.  
 
Mevrouw Haan: Goedemiddag.  
 
Mevrouw Slagt: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Mevrouw Slagt zie ik. Even kijken, wie zie ik nog meer?  
 
De heer Nijmeijer: Goedemiddag, ik ben er ook nog.  
 
De voorzitter: Ja. Ik zie alleen mevrouw Slagt. Ja, daar is mijnheer Nijmeijer.  
 
De heer Bos: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Even kijken, wie zie ik nog meer? Alleen maar, ik heb tot nu toe…  
 
Mevrouw Haan: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: De heer Bos mis ik nog en mevrouw Haan.  
 
Mevrouw Haan: Goedemiddag.  
 
De voorzitter: Daar is mevrouw Haan. Mijnheer Bos, waar bent u?  
 
De heer Bos: Ja, dan ga ik de rij sluiten.  
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De voorzitter: Helemaal goed. Mijnheer Nijmeijer, als fractievoorzitter van GroenLinks. Wat doet 
GroenLinks op het Statenstuk Duitsland agenda?  
 
De heer Nijmeijer: Daar stemt de fractie voor. En de fractie stemt tegen de motie van de VVD, eh 
de PVV.  
 
De voorzitter: Ik kijk even. PVV ja. Ik kijk even en er wordt instemmend geknikt. Dank u wel. We 
gaan van GroenLinks naar de PVV en ik hoop daar de heren Uppelschoten, Vorenkamp en me-
vrouw Kort te treffen.  
 
De heer Vorenkamp: Goedemiddag allemaal, ik hoop dat ik in beeld ben.  
 
De voorzitter: U ziet er heel goed uit. Dank u wel. Prima, even kijken. Ik mis nog…  
 
Mevrouw Kort: Goedemiddag voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik hoor Sonja, ja daar is mevrouw Kort. De heer Uppelschoten zie ik ook. Mijnheer 
Uppelschoten, wat doet, even kijken, de PVV als het gaat om de Drentse Duitslandagenda?  
 
De heer Uppelschoten: Daar zijn wij tegen en we zijn voor onze eigen motie natuurlijk.  
 
De voorzitter: Oké. Ik kijk even naar uw beide fractiegenoten en die knikken instemmend. Dank 
u wel. We gaan van de PVV naar de ChristenUnie. Mevrouw Van den Berg en de heren Pruisscher 
en Veldsema.  
 
Mevrouw Van den Berg: Goedemorgen.  
 
De heer Veldsema: Goedemiddag. Weerdinge calling, yes.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg zie ik, de heer Veldsema en ik mis de heer Pruisscher nog.  
 
De heer Pruisscher: Wederom, het blijft een beetje in de lucht hangen.  
 
De voorzitter: Ja, daar bent u. Mooi zo. Mevrouw Van den Berg? Kunt u mij vertellen wat de 
ChristenUnie op de Duitslandagenda doet?  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar stemmen wij drie keer voor.  
 
De voorzitter: Fijn. Even kijken. En wat doet u op de motie?  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar stemmen we drie keer tegen.  
 
De voorzitter: Helder. Even kijken. Ja hoor, uw collega’s ook. We gaan van de ChristenUnie… 
Dank u wel. We gaan van de ChristenUnie naar de SP. Mevrouw Dikkers, de heer Mäkel-van Lut-
tikhuizen, de heer Moinat.  
 
De heer Moinat: Dag voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik zie de heer Moinat.  
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Mevrouw Dikkers: Dag voorzitter.  
 
De voorzitter: Ja, Greetje…  
 
De heer Mäkel-van Luttikhuizen: Voorzitter, het is weer tijd voor rechtvaardigheid.  
 
De voorzitter: De heer Mäkel, ja daar bent u. Dat is een mooie inswinger. Mag ik aan de SP-
fractie vragen bij monde van de fractievoorzitter mevrouw Dikkers, wat de SP-fractie vindt van 
de Duitslandagenda.  
 
Mevrouw Dikkers: Daar stemmen wij voor.  
 
De voorzitter: Even kijken of u… Ja, twee duimen. En wat dat doet de SP-fractie op de motie?  
 
Mevrouw Dikkers: Die verwerpen wij, wij stemmen tegen.  
 
De voorzitter: Oké en ik zie de beide heren weer instemmend hun duimen opsteken. Dank u 
wel. Dank u wel. We gaan van de SP naar D66, mevrouw Kleine Deters en de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Ja, ik ben er weer.  
 
De voorzitter: Ik hoor de heer Pragt.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik hoop dat u mij ook hoort.  
 
De voorzitter: Ja, mevrouw Kleine Deters. Wat doet D66 met de Duitsland agenda?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Van harte instemmen.  
 
De voorzitter: Mooi, ik zie de heer Pragt knikken. En de motie van de PVV?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Zeer overtuigd tegen.  
 
De voorzitter: Ja, ik zie de heer Pragt ook nu knikken. Dank u wel allebei. Forum voor Democra-
tie, de heren Velzing en Bos.  
 
De heer Velzing: Daar ben ik.  
 
De voorzitter: Ja, de heer Velzing zie ik. Nu de heer Bos nog. Even kijken of de heer Bos…  
 
De heer Bos: Hier ben ik.  
 
De voorzitter: Ja, fijn, dank u wel. Ik zie de heer Bos ook. Mijnheer Velzing, de Drentse Duitslan-
dagenda. Wat doet Forum?  
 
De heer Velzing: Daar zijn we voor.  
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De voorzitter: Daar bent u voor. En dat geldt ook voor de heer Bos zie ik. En de motie van de 
PVV?  
 
De heer Velzing: Wij dienen dit niet in, maar we zijn wel voor de motie.  
 
De voorzitter: Ook voor. En dat geldt ook voor de heer Bos. Dank u wel allebei. Dan gaan we 
naar Sterk Lokaal Drenthe als laatste. De heer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Als laatste vanuit het mooie Diever. We zijn voor de Drentse Duitsland-
agenda en we stemmen tegen de motie van de PVV.  
 
De voorzitter: Duidelijk. Dan zijn we ook aan het eind gekomen van de laatste stemronde. Wij 
gaan weer even tellen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken en ik kom zo bij u te-
rug. Dank u wel.  
Ik heropen de vergadering en het is eigenlijk wel heel leuk als ik nog een aantal van u kan zien, 
dierbare Statenleden. Dus als u nou met zijn allen eens even in plugt, dat zou ik wel heel gezel-
lig vinden om u nog even uit te kunnen zwaaien. Wat leuk! Ja, bijna het hele scherm loopt nu 
vol met allemaal Statenleden, door alle fracties heen. Helemaal goed. Ik zie nog een paar lege 
vlakjes. Gezellig dat u toch nog even aanschuift voor het uitswingen, want ik kan u melden dat 
de uitslag van de stemmingen als volgt is: vóór de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 hebben 
gestemd 36 leden en tegen 3 leden, zodat deze Duitslandagenda is aanvaard. En vóór de motie 
vreemd aan de orde van de dag, oproep tot maatregelen tegen overlast op de Vechtdallijn van 
de PVV hebben gestemd 5 leden, tegen 34, zodat deze motie is verworpen.  

J. Sluiting 

De voorzitter: We zijn aan het eind gekomen van onze Statenvergadering. Ik dank u allen enorm 
hartelijk voor uw bijdrage hierin. Ik vind het heel fijn hoe dit allemaal gaat, want jongens en 
meisjes, ik snap heel goed hoe ingewikkeld het soms kan zijn achter schermpjes thuis, maar we 
hebben het volbracht met zijn allen. Dat is plezierig. Ik wens jullie een hele genoeglijke middag 
nog. En ik spreek de wens uit dat we elkaar toch waar dan ook snel weer tegen kunnen komen, 
in ieder geval met telefoontjes en schermpjes. En als jullie ons nodig hebben, dat geldt voor de 
griffie, dat geldt ook voor mezelf: schroom niet en pak je telefoon. Wij staan heel graag in hulp-
standen en anderszins. Oké, heel veel plezier vandaag.  
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