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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 1 juli 2020 

 

 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-

gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  

 

De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 

 

 

Aanwezig:  

mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 

 

de leden: 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 

de heer E. Bos (GroenLinks) 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 

mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 

mevrouw S.D. Kort (PVV) 

de heer R. du Long (PvdA) 

de heer H. Loof (PvdA) 

de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 

de heer J.J. Moes (VVD) 

de heer W.L.H. Moinat (SP) 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 

mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 

mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 

de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 

de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 

de heer G. Serlie (VVD) 

mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 

de heer J. Smits (VVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mevrouw A. Udinga (VVD) 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) 

de heer G Zuur (CDA) 

mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD) 

de heer P.A. Zwiers (PvdA) 

 

mevrouw S. Buissink, griffier 

 

Afwezig: 

de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 

de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 

de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 

de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 

   

 

 

Voorts aanwezig de leden van het  

college van GS: 

de heer C. Bijl (PvdA) 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.J. Jumelet (CDA) 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) tot 15.00 

uur 

 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A. Opening  

De voorzitter, mevrouw Klijnsma, opent de digitale vergadering om 9.30 uur en heet alle Statenleden 

welkom, evenals de mensen die via de livestream meekijken.  

I.v.m. efficiënt digitaal vergaderen vinden stemmingen over alle stukken en ingediende amendemen-

ten en moties aan het eind van de vergadering plaats.  

Per 1 juli neemt de heer Blinde (Forum voor Democratie) het fractievoorzitterschap over van de heer 

Velzing.  

 

 

B.  Mededelingen 

Gedeputeerde Bijl:  

1. Het onderzoeksrapport naar het potentieonderzoek voor de snelle treinverbinding tussen de  

 Randstad en het noorden is openbaar geworden. De snelle busverbinding vanuit Lelystad naar  

 het noorden is afgevallen.  

2.  Het DB van het OV-bureau heeft de dienstregeling 2021 voor Groningen en Drenthe vastgesteld  

 met inachtneming van de opmerkingen van de Staten.  

3.  Het onderzoeksrapport naar de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn zal in het najaar komen.  

 

Gedeputeerde Brink: 

1.  Het peilen van ruimtelijke kwaliteit onderdeel ‘Groeningen’ uit de Toekomstagenda van de regio- 

 visie zal a.g.v. de coronacrisis pas op 23 oktober worden besproken en de Staten zullen hiervan 

 op de hoogte worden gehouden.  

2.  De Staten zullen z.s.m. een brief ontvangen over de Toiletalliantie. Er zullen nu geen extra toilet- 

 voorzieningen komen bij de fietsknooppunten i.v.m. de onhaalbaarheid om de toiletten schoon te  

 houden en te onderhouden. M.i.v. 1 juli zijn er weer voldoende toiletgelegenheden op de routes  

 beschikbaar.  

 

 

C.  Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld. 

 

 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van PS van 20 mei 2020 en 27 mei 2020 

De besluitenlijsten van 20 mei 2020 en 27 mei 2020 worden conform het concept vastgesteld. 

 

 

E. Ingekomen stukken  

Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken (LIS) 

 

Ingekomen stukken van de vergadering Provinciale Staten van Drenthe op 1 juli 2020 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.13, B.1 t/m B.9 en C.1 en C.2. 

 

Brieven van Gedeputeerde Staten 

 

A.4  Beantwoording vragen van de Statenfractie D66 over Lobby Formule E (brief van 9 juni 2020) 

Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt of de antwoorden betrokken kunnen worden bij de 

bespreking van de brede scenario’s GAE in het najaar.  

Gedeputeerde Bijl zal alle vragen en antwoorden van de afgelopen tijd betrekken bij de scenario’s, 

dus deze beantwoording kan daar ook bij.  
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A.8  Beantwoording vragen van de Statenfractie D66 over Publicaties en het onderzoeksrapport : 

‘Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe 

en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting 

met bestrijdingsmiddelen’ (brief van 16 juni 2020) 

Mevrouw Kleine Deters (D66) vraagt of er een Statenbijeenkomst of een themabijeenkomst kan wor-

den georganiseerd over de waterkwaliteit en -kwantiteit in de meest brede zin.  

De heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) vraagt of hier sprake is van een voorzorgsprincipe, want dat zou 

een wettelijke grond zijn om richting de gemeentes te kunnen handelen. 

Gedeputeerde Jumelet wil samen met collega Kuipers een bijeenkomst organiseren. In overleg met de 

Staten en de griffie wordt een datum vastgelegd.  

De gedeputeerde beantwoordt tegelijk de (nog niet gestelde) rondvraag van mevrouw Kleine Deters:  

Het college heeft kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Ge-

zondheidsraad en de reactie van de ministers van LNV en Medische Zorg & Sport. Er wordt met di-

verse partners gewerkt aan een Toekomstvisie gewasbescherming 2030. 

Het college is nu in gesprek met het ministerie van LNV over de invulling van de pilot in Zuidwest-

Drenthe. 

Er wordt gewerkt aan weerbare planten en teeltsystemen en vermindering van de hoeveelheid gewas-

beschermingsmiddelen. De Staten worden binnenkort geïnformeerd over de voortgang en er zijn een 

aantal brieven onderweg. 

De gedeputeerde citeerde uit een advies van de Gezondheidsraad waar sprake is van een voorzorgs-

beginsel. Er zal nog bekeken worden hoe dit kan worden vertaald in wijze van aanpak en daar is de 

pilot voor bedoeld.  

 

A.9  Beantwoording vragen van de Statenfractie Partij voor de Dieren over Branden in Wijster (brief 

van 23 juni 2020) 

Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) meldt dat nog niet de volledige beantwoording is ontvangen. 

Gedeputeerden Kuipers en Jumelet geven aan dat dat de volledige beantwoording onderweg is naar 

de Staten. 

 

De voorhangprocedures C.1 en C.2 

 

C.1  Subsidiëring Project Paardetangen waterschap Hunze en Aa’s (brief van 23 juni 2020) 

De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen zijn en dat tot subsidie kan worden overgegaan. 

 

C.2  Subsidieaanvraag realiseren vijf waterstofvulpunten in Drenthe (brief van 23 juni 2020) 

De heer Uppelschoten (PVV) leest in het stuk dat er twintig vulstations komen. Er wordt nu subsidie 

gevraagd voor vijf vulstations. Waar stopt dit project? 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat deze subsidie eenmalig is en dat de twintig vulstations in het 

noorden komen, dus niet alleen in Drenthe. 

De voorzitter concludeert dat de subsidie verleend kan worden.  

 

 

F. Rondvraag 

Er zijn drie rondvragen ingediend. De vraag van mevrouw Kleine Deters (D66) is al beantwoord bij 

agendapunt E brief A.8. 

 

De heer Uppelschoten (PVV) vraagt of het beeld, dat in de motie geschetst is van de kwetsbare kin-

deren uit Griekse vluchtelingenkampen, wel juist is. Op internet las hij dat driekwart van deze kinderen 

jongens zijn in de leeftijd van 16 en 17 jaar. 

De heer Zuur (CDA) meldt dat Griekenland zelf heeft verzocht 1600 kinderen van gemiddeld 13 jaar 
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op te vangen. De motie gaat alleen over kwetsbare alleenstaande minderjarige kinderen, die onder 

erbarmelijke omstandigheden vast zitten. Artsen hebben hier ooggetuigenverslagen van gegeven.  

De CvdK vult aan dat de brief aan de staatssecretaris alleen over deze kinderen gaat en dat er ter 

plekke beter bekeken kan worden wie van deze kinderen geen ouderlijke bescherming heeft. 

 

De heer Uppelschoten (PVV) heeft in de krant van vandaag gelezen dat er geen oplossing gevonden 

kan worden voor een fietspad over het ecoduct bij de gemeente Zuidwolde. De gemeente kan het niet 

eens worden met de provincie en het Drents Landschap. Hij vraagt of dit zo is.   

De voorzitter geeft aan dat rondvragen 24 uur voor de vergadering ingediend dienen te worden en 

verzoekt de heer Uppelschoten de vragen schriftelijk in te stellen. 

 

 

G. Voorstellen  

 

A-stukken: 

 

G.1  Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize; voorstel van  

 het college van Gedeputeerde Staten van 31 maart 2020, kenmerk 14/5.6/2020000625  

 Statenstuk 2020-931  

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

 

 

G.2  Ontwerpbegroting 2021 c.a. Noordelijke Rekenkamer; voorstel van 18 mei 2020, kenmerk  

 21/SG/202001711  

 Statenstuk 2020-942 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

 

 

G.3  1e Actualisatie Begroting 2020; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van  

 19 mei 2020, kenmerk 21/5.9/2020001109 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard.  

 

 

B-stukken 

 

G.4  Voorjaarsnota 2020; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2020,  

 kenmerk 21/5.8/2020001106 

 Statenstuk 2020-940 

 

Inhoud:  

De Voorjaarsnota 2020 geeft het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en het daar-

uit voortvloeiende beleidsmatig en financieel kader voor de Begroting 2021. Bij de Voorjaarsnota 2020 

behoort de 4e Wijziging van de Begroting 2020, waarmee de voorstellen in de Voorjaarsnota 2020 

technisch meerjarig worden verwerkt in de Begroting 2020 en daarmee ook in de Begroting 2021. Ge-

vraagd wordt de Voorjaarsnota 2020 en de 4e Wijziging van Begroting 2020 inclusief de voorgestelde 

wijziging in de investeringskredieten vast te stellen.  
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Samenvattende reactie van de fracties:  

Forum voor Democratie leest in het licht van een pleidooi voor schoonheid (aantasting van het 

Drentse landschap door wind- en zonneparken) en redelijkheid (vrije meningsuiting die onder druk 

staat) motie M 2020-9 Houtige biomassa, voor, mede namens Sterk Lokaal en de PVV, waarin het col-

lege gevraagd wordt zich uit te spreken tegen biomassa als duurzame brandstof en tegen binnen-

landse houtige biomassa, regionale organische restproducten daargelaten. Gezien de landelijke ten-

densen wil de fractie deze motie nu indienen. De VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van de co-

ronasituatie, de onhaalbaarheid van de doelen van het stikstofdossier en de realisatie van de punten 

in de Omgevingsvisie. De fractie verwacht dat de provincie voortvarend met deze punten aan de slag 

gaat. De fractie dient samen met het CDA en Sterk Lokaal motie M 2020-10 Zon op daken, in, met als 

doel de gemeenten te helpen in hun beleid op zonne-energie. De fractie kan motie M 2020-12 alleen 

steunen als deze naar de geest van de duurzame ontwikkelingsdoelen wordt uitgevoerd.  

De PVV hoopt dat er geen aanvullende eisen en voorwaarden worden gesteld aan mensen die in de 

Nationale Parken nieuwe stijl wonen, wil discussie over kwaliteit in de Cultuurnota, wil niet dat er bij 

klimaatadaptatie niet-realistische en dure oplossingen ingezet worden, is bang dat natuur belangrijker 

is dan mensen en vindt dat de politie en de rechtsstaat ondermijnd worden door hen discriminerend, 

institutioneel racistisch en systematisch racistisch te noemen. Voor dit laatste dient de PVV motie M 

2020-11 Steun aan politie en rechtsstaat, in. GroenLinks geeft als denkrichtingen voor het komende 

jaar het welbevinden van de inwoners en lange termijn denken voor de natuur aan. Dit betreft een ste-

viger klimaatakkoord met beschikbaarheid van structurele middelen, watermanagement, stikstofpro-

blematiek, landbouwveranderingen, bodemkwaliteit verbetering, biodiversiteit, gelijke kansen en res-

pect voor iedereen, provinciale dossiers, participatie en beschikbaarheid OV. T.b.v. een duurzame 

economische koers dient de fractie samen met PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, 

SP motie M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen, in. Het gaat hierbij om hande-

len in de geest van de 17 hoofdstructuren. De SP benadrukt de noodzaak van een anders ingevulde 

samenleving en een nieuwe balans. De dreiging van de vernietiging van de biodiversiteit en de relatie 

die dat heeft met klimaatverandering en gezondheid is reden tot indienen van drie moties: Motie 2020-

14 Iedere tuin een regenton (kortingsactie t.b.v. bewustwording milieubijdrage door inwoners), motie  

M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren van de biodiversiteit (opdracht breed oppakken) en motie  

M 2020-16 Biologische landbouw (inventarisatie knelpunten en subsidies). De fractie vindt dat motie  

M 2020-9 houtige biomassa gesteund wordt door een rapport van de SER.  

De Partij voor de Dieren verwacht van het college echt duurzame keuzes voor een nieuwe economie 

in het licht van de klimaatcrisis en de crisis in de biodiversiteit. De fractie stelt voor de heer K. Klomp 

uit te nodigen voor de Statenvergadering in het najaar om te spreken over de Betekeniseconomie en 

de Donuteconomie. De gemeenten hebben onvoldoende middelen om hun sociale taken uit te oefe-

nen en dit wordt nog verslechterd door de coronacrisis. De fractie pleit voor een calamiteitenfonds en 

voor Nationale Parken nieuwe stijl zonder afschot. Als steun aan de gemeenten dient de Partij voor de 

Dieren samen met de PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP, 

Sterk Lokaal motie M 2020-13 Structurele verbetering financiële problemen gemeenten, in.  

De PvdA is content met de inhoud en beleidsvoornemens van de begroting 2020-2021. Centraal staat: 

het herstel van de economie verbinden aan de klimaatveranderingen. Daarom steunt de fractie motie 

M 2020-12 en wil de fractie inwoners en met name jongeren, betrekken bij dit herstel. De fractie vindt 

vergroening van dorpen en steden belangrijk, evenals de waterhuishouding, het combineren van land-

bouw met natuur en het werken aan een op verbinding en solidariteit gestelde samenleving, die haar 

kracht vindt in het bereid zijn om te leren van de geschiedenis. De fractie vindt het jammer dat naast 

de moties, de rest van de Voorjaarsnota niet aan bod is gekomen. D66 wil werken aan de toekomst: 

een provincie die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen. Hiervoor wordt gezocht naar een 

nieuwe balans door keuzes te heroverwegen en met elkaar te zoeken naar antwoorden. De fractie 

staat achter de noodfondsen en mist nog een noodfonds voor sociale infrastructuur. De fractie vraagt 
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de gedeputeerde om reactie op de door hem tijdens de commissie genoemde verschillen i.v.m. de In-

vesteringsagenda omzetten in een coronafonds.  Wat betreft motie M 2020-14: er zijn al gemeenten 

die financiering van regentonnen ondersteunen en bij nieuwbouwhuizen is opvang van regenwater 

verplicht. Het CDA is een vitale politieke middenpartij die is voor goede marktwerking, MKB, werkgele-

genheid, betaalbare woningen, duurzame en circulaire economie en voor alertheid voor de kwetsbare 

schepping. Solidariteit is een van de kernwaarden en daarvoor zijn de Rijksoverheid en de buurprovin-

cies nodig. De fractie wil werken aan de coronascan: beoordeling van het beleid richting alle sectoren 

en kwetsbare doelgroepen. De herverdeelproblematiek is nodig voor meer financiële ruimte voor de 

gemeenten. De fractie vindt dat motie M 2020-9 te vroeg komt. Sterk Lokaal vraagt voor de agrarische 

sector meer tijd om te ontwikkelen, omdat de gestelde stikstofopgaven niet realistisch zijn. Ook maakt 

de fractie zich zorgen over het opkopen van stikstofrechten door partijen buiten Drenthe. De fractie is 

positief over doorontwikkeling van sport en recreatie rondom de VAM-berg t.b.v. de toeristische sector. 

Verder vraagt de fractie aandacht voor de financiële situatie van gemeenten. Sterk Lokaal wil daarom 

motie M 2020-13 mede indienen. De fractie ziet liever dat motie M 2020-9 aangehouden wordt om een 

bredere steun te krijgen. De ChristenUnie gaat voor een waardevol Drenthe met een betrouwbare 

overheid. Er wordt gedacht aan de sociale contacten, het erkennen van vooroordelen, een mooie 

woonomgeving en de natuur op peil houden. Verder oog hebben voor andere belangen gerelateerd 

aan landbouw en mijnbouw, ziekenhuiszorg en de financiële positie van gemeenten. De fractie wil 

graag nieuwe wegen voor de economie inslaan en daarbij de jongere generatie betrekken. De fractie 

is blij met de voorlichting aan agrariërs over het benaderen van boeren voor drugscriminaliteit en blij 

dat de Zorgtafel doorgaat. De fractie vraagt hoe het gaat met de plannen tot bevordering van de zorg-

economie en waar het RIEC-journaal te vinden is op de website. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het bij de vraag uit de commissievergadering van D66 niet gaat om 

verschillen of overeenkomsten, maar dat het gaat om steun te verlenen bij de kerntaken, zowel tijdens 

de coronacrisis als daarna. De Investeringsagenda is bedoeld om perspectief te bieden en niet om 

schade te betalen. Wel zal er een goede coronacheck van de Investeringsagenda plaatsvinden om te 

kijken welke voorgenomen investeringen nog geldig zijn. Niet alles wat in de begroting staat zal op-

nieuw besproken worden, er zijn zaken die vast liggen. 

Het college wil geen verzekeraar zijn bij calamiteiten. Een calamiteitenfonds is niet nodig, want er zit 

voldoende in de algemene reserve en financieringsreserve. Aan het eind van het jaar kan wel beke-

ken worden of de reservebedragen herijkt moet worden.  

Bij de Cultuurnota zal nog teruggekomen worden op het onderwerp kwaliteit. Voor nu is er financiële 

rust gecreëerd door de Voorjaarsnota. 

De komende jaren wordt er gepraat over de verdubbeling van de N34. Het is verstandig om bij een 

dergelijke grote investering financiële ruimte te reserveren. Deze ruimte is er niet eerder dan in 2024.  

De provincie kan niet alle problemen in het kader van corona oplossen en zal zich moeten richten op 

haar kerntaken. In de driedeling Rijk-provincie-gemeente zal ieder haar eigen verantwoordelijkheden 

moeten uitoefenen. De provincie Drenthe is gewend dat samen met de gemeenten en waterschappen 

te doen en er zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden, waarop wordt geïnvesteerd. De provin-

cie heeft aandacht van het Rijk gevraagd voor de financiële situatie van gemeenten.  

De gedeputeerde wil jongeren met hun talenten wel betrekken bij het herstel van de economie na de 

coronacrisis, maar laat de manier waarop open.     

 

Gedeputeerde Brink reageert op de ingediende moties.  

Motie M 2020-10 Zon op daken: aan de opgave van de RES wordt niet getornd, maar er kan wel ge-

probeerd worden om samen met de gemeenten de zon op de beste plekken te krijgen, waarvan 50% 

op daken. De provincie kan daarin sturen. De gedeputeerde ziet dat grote zonneparken en zonneboe-

ren beslag leggen op ruimte als er aansluitcapaciteit is.  
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Motie M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen: het college ziet deze motie als 

ondersteuning van het beleid van de komende tijd. Het college wil dit beleid uitvoeren in de geest van 

de ‘Global goals en sustainable development’.  

Het college probeert er alles aan te doen om de zorgeconomie te bevorderen. Er is een team dat spe-

cifiek de zorgeconomie steunt.  

 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er een reactie is geschreven op de brief van de minister van 24 

april over de stikstofaanpak, waarin aandacht is gevraagd voor extern salderen en de haalbaarheid in 

Drenthe om 50% van de gebieden onder de kritische depositiewaarde te brengen. De discussie gaat 

over hoe dit percentage gehaald zou kunnen worden. Alle twaalf provincies zetten zich in voor het be-

stuurlijk overleg met de minister, om dat wat onder het PAS legaal was, eerst op te lossen. De opmer-

kingen van de fracties over hoe in Drenthe invulling kan worden gegeven aan het plan van aanpak, 

waarbij breed perspectief wordt geboden voor allerlei sectoren, wordt door de gedeputeerde als on-

dersteunend ervaren.    

De moties M 2020-15 Maatregelen voor verbetering van de biodiversiteit en M 2020-16 Biologische 

landbouw: Gedeputeerde Jumelet noemt een lijst van zeven programma’s op waarin gewerkt wordt 

aan biodiversiteit en biologische landbouw. Binnen de landbouw wordt op dit moment door de noorde-

lijke provincies samen gewerkt aan een omslag naar verduurzaming. Daarbinnen is ook aandacht voor 

de biologische landbouw. Op dit moment is er overigens te weinig vraag naar biologische producten. 

De gedeputeerde wil beide moties ontraden.   

Motie M2020-13 Structurele verbetering financiële problemen gemeenten, ondersteunt het beleid en 

de acties van het college, de VDG en het IPO. De gedeputeerde hoopt dat deze motie unaniem wordt 

aangenomen.  

 

Gedeputeerde Kuipers meldt dat de deelnemers van de Zorgtafel erg enthousiast zijn over dit instru-

ment. De vergaderdata zijn voor het hele jaar gepland.  

In de Voorjaarsnota worden bij het onderdeel Klimaatadaptatie de rol van de provincie en de partners 

benoemd. Volgend jaar wordt teruggekomen op droogte en wateroverlast.  

Motie 2020-14 In iedere tuin een regenton, is onderdeel van een grotere aanpak, die vanuit de ge-

meente moet worden opgezet. De provincie kan hierbij ondersteunen. In de motie worden geen ambi-

ties genoemd, maar wat door mevrouw Dikkers (SP) in de eerste termijn wordt gezegd, lijkt daarente-

gen te ambitieus. Gedeputeerde Kuipers adviseert deze motie uit te stellen tot bij het bespreken van 

de Nota Klimaatadaptatie. Hij ontraadt de motie in deze vorm en op dit tijdstip. 

Op dit moment wordt samen met de gemeenten een zomerprogrammering met jongeren georgani-

seerd. Dit staat in het Jaarplan voor de Sociale Agenda. Er is een flitsenquête onder jongeren gehou-

den, die veel respons kreeg. Het voornemen bestaat middelen beschikbaar te stellen om een structu-

reel karakter mogelijk te maken.   

Er bestaan plannen om de extra € 100 miljoen uit het Deltafonds te gebruiken voor zoetwater beschik-

baarheid. Er zal in de verschillende regio’s, waaronder Drenthe, de komende tijd voor € 800 miljoen 

aan projecten worden besteed. 

 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat klimaatverandering een groot probleem is, dat sluipend binnen 

komt. De gedeputeerde vraagt de fractie van Forum voor Democratie motie M 2020-9 Houtige bio-

massa, aan te houden, omdat de motie te vroeg komt. Binnenkort ontvangen de Staten een brief 

waarin het college een schema schetst rondom de discussie over biomassa, om zo tot beleid te ko-

men.  

Het college is bezig met de voorbereiding van aanpassingen in de Structuurvisie Ondergrond. Hierin 

komt opslag in de bodem aan de orde. Binnenkort komt een aankondiging voor een bijeenkomst van 

de NAM om informatie te geven over injectie in de bodem. Na deze informatiebijeenkomst zal de ter-

mijn voor het indienen van zienswijzen gaan lopen.  
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De CvdK mevrouw Klijnsma wil motie M2020-11 Steun aan politie en rechtsstaat, ontraden, omdat 

deze motie overbodig is. Integriteit en racisme worden altijd al onderzocht.  

Sinds kort is er een RIEC-journaal over ondermijning. Hiermee kan mogelijk verder bekeken worden 

wat dit voor Drenthe zou kunnen betekenen. De CvdK zal zorgen dat dit journaal bij de Statenleden 

komt als het journaal niet op de website van het RIEC staat.  

De volgende Zorgtafel is op 14 september 2020. Op de Zorgtafel wordt nauwgezet naar werkgelegen-

heid in de zorg en knelpunten gekeken.  

In het Presidium zal overlegd worden over een bijeenkomst in het najaar over het gebeurde in corona-

tijd en de gevolgen daarvan en waarvoor mevrouw Potharst de heer K. Klomp wil uitnodigen om te 

spreken over de betekeniseconomie en de donuteconomie.  

 

De heer Blinde (Forum voor Democratie) geeft aan dat na overleg besloten is motie M 2020-9 Houtige 

biomassa niet in stemming te brengen, maar aan te houden.  

 

 

G.5  Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding 

N.V.; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2020,  

kenmerk 21/5.1/2020001089 

Statenstuk 2020-937 

 

Inhoud: Het is onderdeel van de wettelijke taak van Enexis om te zorgen voor voldoende netwerkca-

paciteit voor de distributie van energie. Voor deze uitbreiding zijn hogere investeringen nodig, die 

voorgefinancierd moeten worden. Enexis heeft de aandeelhouders verzocht naar rato een lening be-

schikbaar te stellen voor een converteerbare hybride aandeelhouderslening van in totaal € 500 mil-

joen. De provincie Drenthe is voor 2,37 % aandeelhouder, wat resulteert in een lening van € 11,9 mil-

joen. 

 

Mevrouw Dikkers (SP) geeft aan dat de SP-fractie instemt met het Statenstuk, maar dat verzwaren 

van het netwerk noodzakelijk is om de verduurzaming van de energieopwekking op te kunnen vangen. 

Opslag van energie en draagvlak zijn hiervoor de belangrijkste voorwaarden. Energiecoöperaties heb-

ben meer draagvlak en dragen bij aan de lusten voor de omgeving. De provincie kan als aandeelhou-

der invloed uitoefenen op het mogelijk maken deze coöperaties. De SP dient amendement A 2020-4 

Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis, in, om een signaal af te geven. In dit amende-

ment wordt aan de tekst toegevoegd, dat de provincie als aandeelhouder haar invloed aanwendt om 

energieopslag deel uit te laten maken van de infrastructuur van Enexis en dat de provincie zich maxi-

maal inspant om Enexis te bewegen bij het verzwaren van het netwerk prioriteit te geven aan initiatie-

ven vanuit de samenleving zoals energiecoöperaties. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De VVD vindt dat de SP een politieke wens wil hangen aan een regulier financieringsinstrument. De 

provincie is slechts voor 2,37 % aandeelhouder, waardoor dit amendement geen kans heeft. Ook wil 

de fractie zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering. De toegang tot de kapitaalmarkt en de onderhan-

delingspositie van Enexis zouden verzwakt worden door het amendement. Het CDA kan zich vinden in 

de uitbreiding van het krediet, maar wil wel, gezien de gevolgen van een eerder ingezette privatisering 

en marktwerking, de ontwikkeling kritisch volgen. De fractie hoopt dat de gemeenten hun verantwoor-

delijkheid nemen, ondanks hun soms penibele financiële situatie. De fractie steunt het amendement 

niet. GroenLinks gaat vanuit de rol als aandeelhouder akkoord met het verstrekken van de lening. Het 

amendement is overbodig, want Enexis werkt al aan de energieopslag en een flexibele benutting van 

het energiesysteem. De fractie wil graag een keer praten over een progressieve energieprijs.  
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 De PVV is tegen de energietransitie, omdat windmolenparken en zonneparken gaan leiden tot een 

dubbel uitgevoerd energiesysteem. Inwoners zullen zwaarder belast worden, terwijl grootverbruikers 

profiteren van goedkope energie. Daarom stemt de fractie tegen het voorstel. De fractie wil meewer-

ken aan het voorstel om te praten over de energieprijs. De Partij voor de Dieren stemt in met deze le-

ning, omdat duurzame energieopwekking snel aangepakt moet worden i.v.m. de klimaatverandering 

en toenemende vraag naar energie. Wel dringt de fractie er op aan dat de uitbreiding van het netwerk 

gebruikt wordt voor particulieren en kleinschalige coöperaties en de fractie blijft inzetten op energiebe-

sparing.  

 

Stemverklaring door de heer Omlo (Forum voor Democratie): De fractie staat voor een dilemma, want 

zij is tegen wind- en zonneparken i.v.m. aantasting van het landschap en i.v.m. forse tariefverhoging 

om de uitbreiding van het netwerk te financieren. Daarom kan zij niet instemmen met de lening. Aan 

de andere kant zal Enexis niet afzien van netwerkuitbreiding. De fractie wil zich onthouden van stem-

ming. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl vindt het de continuïteit van stroomleveranties in Drenthe van belang. De voorge-

stelde lening moet Enexis in staat stellen de benodigde grote investeringen te financieren. De provin-

cie wil als aandeelhouder zijn aandeel daarin leveren. De meerderheid van de aandeelhouders is zon-

der voorwaarden akkoord gegaan met de lening. Voorwaarden als genoemd in het amendement kun-

nen op een andere manier onder de aandacht gebracht worden. Gedeputeerde Stelpstra is namens 

de provincie aandeelhouder, om meer vanuit de inhoud het aandeelhouderschap te kunnen invullen. 

Gedeputeerde Bijl ontraadt het amendement van de SP en adviseert in te stemmen met de lening. In 

de lening zit een bandbreedte, om tegemoet te kunnen komen aan gemeenten die niet kunnen mee 

werken aan de lening. 

Het terugtrekken van een stemming leidt tot het slechts denkbare scenario, waarmee de burgers niet 

zijn gediend.   

 

De voorzitter verklaart dat er alleen van stemonthouding sprake kan zijn als een fractie afwezig is. Zij 

wil dit nogmaals aan de orde stellen in het Presidium.  

 

De CvdK zegt toe nogmaals in het Presidium te praten over het zich onthouden van stemmen. 

 

 

G.6  Sociale Agenda 2020-2023; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 juni 

2020, kenmerk 23/5.9/2020001041 

Statenstuk 2020-936 HERZIEN 

 

Inhoud:  

Het uitstellen van de besluitvorming over de Investeringsagenda 2020-2023 heeft tot gevolg dat er ook 

over de middelen uit de Investeringsagenda t.b.v. de Sociale Agenda 2020-2023 pas in het najaar van 

2020 een besluit kan worden genomen. Om uitvoering te geven aan de Sociale Agenda wordt ge-

vraagd in te stemmen met deze agenda en de besluitvorming over de middelen te betrekken bij de 

vaststelling van de Investeringsagenda 2020-2023. In de separate 5e Wijziging van de Begroting 2020 

wordt voorgesteld om € 1 miljoen beschikbaar te stellen als werkbudget voor 2020.  

 

D66 steunt de Sociale agenda, omdat extra aandacht en inzet nodig is voor kwetsbare mensen in 

Drenthe. De fractie vindt dat de agenda concreter mag zijn en is blij dat er wordt ingezet op ervarings-
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deskundigen. De fractie vindt echter dat er zekerheid moet zijn over de financiële middelen voor pro-

jecten en processen en dient daarom amendement A 2020-5 Sociale Agenda, in, om de Sociale 

agenda volledige dekking te geven.  

  

Samenvattende reactie van de fracties:  

De PvdA constateert dat de mensen centraal zijn komen te staan en is blij met de brede steun voor de 

solide provinciale Sociale agenda. Daarom gaat de fractie ervan uit dat de financiële middelen er in 

het najaar ter beschikking komen. De fractie is blij met de gedane toezeggingen in de commissiever-

gadering en zal kritisch en licht bemoeizuchtig de uitvoering van de agenda volgen. De VVD heeft de 

Sociale agenda vanuit haar vijf kernwaarden beoordeeld. De fractie staat achter de verbindersrol van 

de provincie, de inzet op onderzoek en kennisdeling en het bevorderen van experimenten en innova-

ties. Een gedetailleerd plan past hier niet bij. De fractie wil de impact van de coronaeffecten in het na-

jaar bekijken.  De fractie steunt het amendement niet, omdat in het budget zal worden voorzien. Het 

CDA is tevreden over de tot standkoming van de Sociale agenda, omdat de verschillende partijen er 

bij zijn betrokken en omdat de agenda actiegericht is en aansluit op beleidsdoelen van de partners. De 

fractie legt de nadruk op noaberschap, dat meer tot uiting mag komen, met concreter omschreven 

doelen. De fractie ziet ruimte om hier bij de begroting op terug te komen. De ChristenUnie vindt dat de 

ambitie van de Sociale agenda wat te veel in algemene termen blijft hangen. De vraag is wat er gerea-

liseerd kan worden van de ambities. De hoofdlijnen van de agenda zijn goed, maar de uitwerking met 

de partners kan beter, evenals de informatievoorziening naar de Staten toe. De fractie roept het col-

lege op om keuzes te maken in de jaarplannen en focus aan te brengen. Het startbudget is helder.  

Forum voor Democratie vindt dat de onzekere dekking van de Sociale agenda teleurstelling en valse 

hoop zal wekken bij de uitvoerders en zal daarom het amendement steunen. De fractie is teleurge-

steld dat het startbudget van € 1 miljoen voor een groot deel naar onderzoek en procesbeoorbereiding 

gaat i.p.v. naar kwetsbare mensen en wil het liefst het volledige bedrag van € 7 miljoen nu beschik-

baar stellen. De fractie vraagt hoe toewijzing van geld plaats vindt. De PVV wil de Sociale agenda on-

dersteunen, maar mist concrete doelen en informatie. De fractie maakt zich zorgen over het volop in-

zetten van de provincie op dorpshuizen, terwijl sommige gemeenten daar alweer op bezuinigen van-

wege hun financiële positie. De fractie ziet het amendement als overbodig, omdat in het najaar de co-

ronaeffecten op de agenda worden besproken. GroenLinks wil dat er bij de invulling van de Sociale 

agenda gesproken wordt met kwetsbare mensen i.p.v. over hen. De fractie noemt verschillende onder-

werpen: nieuwe wooninitiatieven, levensloopbestendig wonen, ondertiteling van regionale uitzendin-

gen, Odensehuizen, installatie van een inclusiepanel en opname van diversiteit daarin. De fractie staat 

achter het startbedrag van € 1 miljoen en stemt tegen het amendement i.v.m. het brede draagvlak 

voor de agenda. De SP kan instemmen met het ontwerpbesluit van de Sociale agenda, maar vraagt 

wel in hoeverre de € 7 miljoen voor deze agenda vast staat. De fractie is blij met de betrokkenheid van 

alle partijen bij het tot stand komen van de agenda en met de € 1 miljoen, omdat plannen en projecten 

dan snel van start kunnen gaan. De noden van de Drentse inwoners staan voorop. Sterk Lokaal kan 

met het Statenstuk instemmen, evenals met het werkbudget van € 1 miljoen en zal dus het amende-

ment niet steunen. De Sociale agenda is prima leesbaar en overzichtelijk en de route om te komen tot 

de thema’s was helder. De fractie wil in het najaar wel graag de agenda opnieuw bekijken i.v.m. co-

ronaeffecten. De Partij voor de Dieren onderstreept de gekozen thema’s. De fractie wil extra inzetten 

op externe inclusie, arbeiders van buiten Drenthe. De fractie vraagt aandacht voor de relatie tussen 

dierenmishandeling en huiselijk geweld en voor gezonde, duurzame en betaalbare voeding voor ieder-

een. De fractie vraagt of er een Drentse voedselvisie kan komen. Na beraad steunt de fractie het 

amendement niet.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Kuipers herinnert aan de memo die gestuurd is over de invulling van de € 1 miljoen. In 

de extra alinea staat de besteding van de middelen vermeld. 
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Het is belangrijk om de kaders van de Sociale agenda vast te stellen, zodat die goed uitgewerkt kun-

nen worden. De € 1 miljoen is een minimaal voorschot op de Investeringsagenda en is bedoeld voor 

de lopende programma’s in 2020. Meer geld is op dit moment niet nodig. Het niet-herziene Statenstuk 

vraagt om het beschikbaar stellen van de € 7 miljoen. Aangezien er brede steun is voor de Sociale 

agenda, gaat de gedeputeerde ervan uit, dat de Staten bij het vaststellen van de Investeringsagenda 

deze € 7 miljoen beschikbaar zullen stellen en kunnen plannen en projecten die in gang zijn gezet, ge-

woon doorgaan. In het najaar vindt een coronacheck op de budgetverdeling plaats en wordt bekeken 

welke thema’s binnen de Sociale agenda benadrukt zullen worden. Sommige thema’s hebben meer 

geld nodig dan andere thema’s en sommige hebben een hogere prioriteit. De agenda wordt alleen 

maar beter als er zo goed mogelijk ingespeeld wordt op signalen van inwoners, organisaties en de 

Staten. Er zal zeker aandacht voor noaberschap zijn. Het college maakt plannen en zal hier verant-

woording over afleggen aan de Staten. 

De provincie investeert in dorpshuizen via de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) en de ge-

meenten. Hier zijn gesprekken over aan de gang. De provincie gaat geen bezuinigingen van de ge-

meenten opvangen, maar wil hen wel ondersteunen als de gemeenten met een goed plan komen. 

De gedeputeerde heeft op dit moment geen beeld van de situatie van arbeiders van buiten Drenthe en 

of die in de Sociale agenda een plaats zullen krijgen. De vrije arbeidsmarkt is hier ook van belang. 

De gedeputeerde heeft bij ‘Veilig thuis’ en de gemeenten de vraag gesteld of er een relatie is tussen 

dierenmishandeling en huiselijk geweld. Als het antwoord binnen is, zal de gedeputeerde hier op terug 

komen.  

De gedeputeerde komt ook terug op de rol van voeding bij gezond gedrag. De supermarkten worden 

hierbij betrokken. Hij betwijfelt of het nodig is een Drentse voedselvisie te maken. Er is landelijk al aan-

dacht voor.  

 

D66 blijft het onbegrijpelijk vinden dat een belangrijk beleidsstuk als de Sociale agenda wordt vastge-

steld zonder dat er dekking voor is. Als de € 7 miljoen er toch wel komt, waarom wordt dit bedrag dan 

niet direct vastgesteld? De fractie handhaaft het amendement.  

 

Toezeggingen  

Gedeputeerde Kuipers zegt toe nog terug te komen op:  

- de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld 

- de rol van voeding bij gezond gedrag.  

 

 

G.7  5e Wijziging van de Begroting 2020; voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 

2 juni 2020, kenmerk 23/5.8/2020001208 

Statenstuk 2020-943 

 

Inhoud: De Investeringsagenda 2020-2023 wordt betrokken bij de vaststelling van de Begroting 2021 

in het najaar. Vanwege de coronacrisis is het nodig om noodsteun te verlenen aan cultuur en vrijetijds-

economie (VTE-sector). Om snel met de uitvoering van de Sociale Agenda te beginnen, zijn er op 

korte termijn middelen nodig. Deze kunnen voor een deel uit de bestaande programma’s gehaald wor-

den. De Staten hebben budgetrecht over het beschikbaar stellen of het wijzigen van bestemming van 

middelen uit reserves. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

Het CDA gebruikt het liefst de Investeringsagenda voor de financiering van het snelloket en de steun-

maatregelen voor de musea. De fractie vindt dat er meer lijn en structuur moet komen in het financiële 

beleid t.a.v. reserves. Omdat er toegezegd is dat er in het najaar gesproken wordt over de reserves 

zal het eerder overwogen amendement niet ingediend worden. Met deze opmerkingen toegevoegd, 
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kan de fractie akkoord gaan. De PVV kan met deze begrotingswijziging instemmen, omdat de drie 

voor hen belangrijke zaken hier in staan, namelijk het snelloket, de noodhulp voor de musea en de € 1 

miljoen voor de Sociale Agenda. In het najaar zal in de werkgroep programmabegroting gesproken 

worden over de reserves. D66 kan het snelloket en de steun aan de kleine Drentse musea steunen, 

maar staat niet achter een beleid voor de Sociale agenda zonder financiële invulling. De fractie stemt 

daarom niet in met deze begrotingswijziging. De Partij voor de Dieren steunt deze voorstellen voor de 

begrotingswijziging, omdat de mogelijkheid bestaat om een calamiteitenfonds uit de reserves te finan-

cieren en omdat er in het najaar een discussie over reserves is toegezegd.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl bedankt de Staten voor de brede steun aan dit voorstel. Alleen D66 heeft bezwaar. 

De werkgroep begroting zal in het najaar o.l.v. de heer Uppelschoten de situatie van de reserves be-

spreken.   

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende is besproken. 

 

 

H.  Stemmingen 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2020-4 Amendement door SP 

Voor: 4 (SP, Partij voor de Dieren) 

Tegen: 34 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie) 

Het amendement is verworpen.  

Agendapunt G.5 

Verstrekken hybride aan-

deelhouderslening aan 

Enexis.    

  

Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2020-5 Amendement door D66 

Voor: 6 (Forum voor Democratie, D66) 

Tegen: 32 (PvdA, PVV, VVD, SP, CDA, GroenLinks, Sterk 

Lokaal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)  

Het amendement is verworpen. 

Agendapunt G.6 

Sociale Agenda  

2020-2023  

 

De heer Omlo (Forum voor Democratie) verlaat de vergadering na de stemming over de amendemen-

ten. Het totaal aantal stemmen is nu 37. 

 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 

2020-940 

Voor: 37 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, SP, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij 

voor de Dieren)  

Tegen: 0 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen  

aangenomen. 

Agendapunt G.4 

Voorjaarsnota 2020 

   

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 

2020-937 

Voor: 31 (PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Sterk 

Lokaal, ChristenUnie, Partij voor de Dieren)  

Tegen: 3 (PVV) 

Onthouding: 3 (Forum voor Democratie) 

Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G.5 

Verstrekken hybride con-

verteerbare aandeelhou-

derslening aan Enexis 

Holding N.V. 
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 Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 

2020-936 

HERZIEN 

Voor: 35 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, SP, 

CDA, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij voor 

de Dieren)  

Tegen: 2 (D66) 

Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G.6 

Sociale Agenda  

2020-2023 

  

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk 

2020-943 

Voor: 35 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, SP, 

CDA, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij voor 

de Dieren) 

Tegen: 2 (D66) 

Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Agendapunt G.7 

5e Wijziging van de  

Begroting 2020 

 

Stemverklaring bij agendapunten G.6 en G.7 door D66:  

De fractie wil geen Sociale Agenda en Begrotingswijziging vaststellen zonder financiële invulling.  

 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-10 Motie door VVD, CDA, Sterk Lokaal, 

Voor: 32 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, SP, 

CDA, D66, Sterk Lokaal, ChristenUnie,)  

Tegen: 5 (GroenLinks, Partij voor de Dieren) 

De motie is aangenomen. 

Agendapunt G.4 

Zon op daken 

  

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-11 Motie door PVV 

Voor: 3 (PVV) 

Tegen: 34 ((Forum voor Democratie, PvdA, VVD, SP, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij 

voor de Dieren)  

De motie is verworpen. 

Agendapunt G.4 

Steun aan politie en 

rechtsstaat 

  

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-12 Motie door GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, 

ChristenUnie, D66, SP 

Voor: 30 (PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, Chris-

tenUnie, Partij voor de Dieren) 

Tegen: 7 (Forum voor Democratie, PVV, Sterk Lokaal) 

De motie is aangenomen. 

Agendapunt G.4 

Brede welvaart en duur-

zame ontwikkelingsdoelen 

  

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-13 Motie door Partij voor de Dieren, PvdA, Forum voor De-

mocratie, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP, 

Sterk Lokaal  

Voor: 37 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, SP, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie, Partij 

voor de Dieren) 

Tegen: 0 

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Agendapunt G.4 

Structurele verbetering  

financiële positie gemeen-

ten 
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Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-14 Motie door SP 

Voor: 7 (Forum voor Democratie, SP, Partij voor de Die-

ren) 

Tegen: 30 (PvdA, PVV, VVD, CDA, D66, GroenLinks, 

Sterk Lokaal, ChristenUnie,) 

De motie is verworpen. 

Agendapunt G.4 

Iedere tuin een regenton 

 

Nr.  Ingediend door Onderwerp 

M 2020-15 Motie door SP en Partij voor de Dieren  

Voor: 4 (SP, Partij voor de Dieren) 

Tegen: 33 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie) 

De motie is verworpen. 

Agendapunt G.4 

Maatregelen voor verbe-

teren biodiversiteit 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2020-16 Motie door SP en Partij voor de Dieren 

Voor: 4 (SP, Partij voor de Dieren) 

Tegen: 33 (Forum voor Democratie, PvdA, PVV, VVD, 

CDA, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, ChristenUnie) 

De motie is verworpen. 

Agendapunt G.4 

Biologische landbouw 

 

 

 
I. Sluiting 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 30 september 2020. 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.11 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 30 september 2020. 

 

 

 

   , voorzitter 

 

 

 

   , griffier 
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MOTIE -ZON OP DAKEN

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 1ju\i2020,

Overweqende dat:
o gêffieênten, waterschappen en de provincie gezamenlijk werken aan de Regionale

Energiestrategie;
. de opgaven in de RES ruimtelijk vertaald moeten worden;
o de omgevingsvisie allereerst stelt dat alle geschikte daken zoveel mogelijk gebruikt worden

voor energieopwekking met zonnepanelen, en dat voor grondgebonden opstellingen geldt dat
sprake moet zijn van functiecombinaties en/of integrale meerwaarde op gebiedsniveau, in
goede balans met ons Drentse landschap;

. wij ons afuragen of er voldoende juridische instrumenten bij gemeenten en provincie aanwezig
zijn om deze visie te borgen;

Verzoeken het colleoe van Gedeputeerde Staten:
r ÍTtêt de gemeenten af te spreken op welke wijze het realiseren van zon op daken en het

maken van functiecombinaties uit de omgevingsvisie geborgd kan worden;
o rT'lêt de gemeenten te onderzoeken of en hoe hiervoor aanvullende juridische

sturingsinstrumenten nodig zijn;
r de conclusies hiervan met Provinciale Staten te delen en indien de conclusie is dat het

aanpassen van de omgevingsverordening het meest aangewezen instrument is daartoe met
een voorstel uiterlijk in november 2020 naar Provinciale Staten te komen

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties

WD CDA
K. Zwaan K. Neutel

Sterk Lokaal
A. Schoenmaker

CDA



GROENLINKS

Motie Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen
als koers bij maatregelen economisch herstel

Part'lj voor
de Dieren

ChristenUnie
Drenthe

$P.
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op l juli 2020

M 2020-12
(.'on,sIuIerencle dat

in de Voorjaarsnota het omgaan met de coronacrisis, stikstofproblematiek en

klimaatdoelstellingen als belangrijke uitdagingen voor de komende jaren worden benoemd;
steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen expliciet werken aan het behalen van

de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) opgesteld door de Verenigde Naties;

de 17 SDG's steeds vaker als instrument wordt gebruikt om integraal te werken of om

beleidscoherentie te toetsen;

(h'enregencle cluí:

o het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben in de verduurzaming van de samenleving;

o het hebben van een toekomstbestendige koers bij steun aan organisaties positief bijdraagt
aan een duurzame omschakeling naar een toekomstbestendige samenleving;

o de SDG's in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld en door de VNG, IPO en Unie van

Waterschappen mede zíjn onderschreven;
o de 17 SDG's juist nu gebruikt moeten worden als kompas voor herstel;

L/erzoeken Geclepule et'de SluÍen

De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de

Verenigde Naties als koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op economisch

herstel tijdens als na de corona-crisis

deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het najaar te organiseren bijeenkomst
'Weg uit de coronacrisis';

En gaan over tot de orde van de dag

lngediend door de fracties van:

GroenLinks - Mw. E. Slagt-Tichelman
PvdA-de heer H. Loof
Christen Uníe - mevrouw B. van den Berg-Slagter
D66 - Mevrouw A.M. Kleine Deters
Partij voor de Dieren - mevrouw T. Potharst
CDA-de heer B. van Dekken

SP- Mevrouw G.J. Dikkers

a

a

a

a

CDA



Motie Structurele verbetering financiële positie gemeenten  

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, 

Constaterende dat: 

● de financiële positie van Drentse gemeenten steeds ernstiger onder druk komt te staan;
● de gevolgen van de coronacrisis deze situatie snel doet verslechteren;
● steeds meer gemeenten gedwongen worden fors op hun maatschappelijke taken te

bezuinigen of soms zelfs helemaal te schrappen;

Overwegende dat: 

● financieel gezonde gemeenten van groot belang zijn om samen met de Provincie (12+1)
de grote maatschappelijke gevolgen waar men voor staat, aan te pakken en op te
lossen;

● door het IPO op 29 juni een brandbrief over deze situatie én over de mogelijke gevolgen
daarvan voor het financieel en interbestuurlijk toezicht van de provincies, naar de
Minister van BiZa is verzonden.

Spreekt uit dat: 
● wij als Provinciale Staten van Drenthe ons achter de inhoud van de brief scharen die op

29 juni 2020 namens het IPO aan het Ministerie van Biza en Koninkrijksrelaties is
verzonden;

M 2020-13 



Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten: 
● dit bericht namens de Provinciale Staten van Drenthe over te brengen aan het

voornoemde Ministerie.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Partij voor de Dieren, Thea Potharst 
Partij van de Arbeid, Hendrikus Loof 
Forum voor Democratie, Thomas Blinde 
ChristenUnie, Bernadette van den Berg 
D66, Anry Kleine Deters 
GroenLinks, Henk Nijmeijer 
SP, Greetje Dikkers 
CDA, Bart van Dekken 
Sterk Lokaal, Alfred Schoenmaker 
VVD, Willemien Meeuwissen 




