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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 13 november 2013 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
Ingediende moties en amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
R. Beimers (PVV) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA)  
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw T. Hummel (PvdA0 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J. Smits (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
A.Timmerman (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 

 
 
 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (vanaf installatie) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
H.N. van Eekelen (SP) 
F. van Rhee (Groep Van Rhee)  
E. Hemsteede (PvdA)  
 
gedeputeerde A. van der Tuuk (PvdA) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur.  
De voorzitter meldt dat de buurtvereniging ’t Beurschap (Beilen) een deel van de vergadering zal bij-
wonen, als onderdeel van hun bezoek aan het provinciehuis. 
Gedeputeerde Munniksma heeft een mededeling over het Groenmanifest. Per brief is aan PS gemeld 
dat pas op de plaats betreffende het kunnen aanvragen van vergunningen in het kader van het 
Groenmanifest wordt verlengd tot 1 februari, in overleg met NLTO en Milieufederatie. Inhoudelijke 
discussie vindt plaats in de OGB-vergadering van 27 november 2013. 
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 25 september 2013  
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E. Ingekomen stukken 
Er is een aanvulling op het statenstuk over Ondergrond (A6), deze kan worden betrokken bij agenda-
punt J6. 
De GS-brieven onder A7 en A8 kunnen worden betrokken bij agendapunt J8. 
De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld. 
 
F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
G. Onderzoek geloofsbrieven van de heer A. Vorenkamp 
De geloofsbrieven van de heer Vorenkamp worden onderzocht door de bij dit agendapunt benoemde 
commissie van onderzoek, bestaande uit mevrouw M.J. Kaal (CDA), mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom 
(VVD) en de heer T. Stelpstra (CU).  
Mevrouw Kaal brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden 
en adviseert de staten om de heer Vorenkamp toe te laten als statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Vorenkamp daarmee 
kan worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is de heer F. van Rhee (Groep 
van Rhee) formeel geen lid meer van Provinciale Staten. 
 
H. Afscheid van de heer F. van Rhee 
Namens PS bedankt de voorzitter de heer van Rhee voor zijn werkzaamheden in de staten.  
 
I.  Installatie van de heer A. Vorenkamp 
De heer Vorenkamp legt de verklaring en belofte af. Hij ondertekent de Integriteitcode van de provin-
cie Drenthe. Hij is hiermee toegetreden tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat de heer Vorenkamp, nu als 
Statenlid, lid is van de statencommissie Omgevingsbeleid. 
 
J. Voorstellen 
J1. Statenstuk 2013-589, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 23 septem- 
 ber 2013, kenmerk 41/SG/201301265, Aanwijzing lid Algemene Ledenvergadering IPO 

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J2. Statenstuk 2013-588, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 16 oktober  
 2013, kenmerk 42/SG/201301289, Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen 
 en andere Werkzaamheden van Provinciale Staten en het Reglement van Orde voor de 
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  vergaderingen van de Statencommissies c.a 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 

 
J3. Statenstuk 2013-590, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 
  2013, kenmerk 40/3.5/2013007062, Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, 
  staten- en commissieleden. 

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J4. Statenstuk 2013-593, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 15 oktober 
  2013, kenmerk 38/3.7/2013006728, 2e Bestuursrapportage 2013 

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J5. Verzoek van de heer G. de Kleine van 11 september 2013 tot opheffing geheimhouding en 
  openbaarmaking van het archief van de provinciale onderzoekscommissie EuroChamp 

 
Statenstuk 2013-592, Voorstel van de voorzitter van Provinciale Staten van 4 november 
2013, kenmerk 45/SG/201301293 over Verzoek van de heer G. de Kleine  

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van PvdA, VVD en ChristenUnie delen het standpunt van de Commissaris dat het een 
lastig dossier betreft. Zij hebben de gezamenlijke mening dat de heer de Kleine geen belanghebbende 
is in deze, zoals in het voorstel staat, en dat de destijds gemaakte afspraken over geheimhouding van 
toepassing dienen te blijven o.a. vanwege toegezegde vertrouwelijkheid aan gehoorden. Zij stemmen 
in met het genoemde statenstuk en vinden dat een rechterlijke uitspraak moet plaatsvinden over de 
(complexe) vraag of de heer de Kleine wel of geen belanghebbende is bij het verzoek.  
De fracties van CDA, SP, D66 en PVV hebben het standpunt dat de heer de Kleine wel degelijk kan 
worden aangemerkt als belanghebbende, gelet op zijn betrokkenheid bij het onderzoek en de gevol-
gen daarvan. Ze melden dat PS destijds heeft besloten tot het opleggen van vertrouwelijkheid op het 
dossier; PS zijn ook bevoegd deze vertrouwelijkheid weer op te heffen. De genoemde fracties pleiten 
voor openbaarheid, mede gelet op de “nee, tenzij...”-lijn van PS.  
Tot slot merkt de heer Vester (SP) op dat hij het betreurt dat hij gebonden is aan de geheimhouding 
als voormalig lid van de onderzoekscommissie. Mw. Smith (GL) geeft aan niets te kunnen mededelen  
in verband met haar lidmaatschap aan de onderzoekscommissie destijds.   
CDA dient een amendement tot opheffing van de geheimhouding in. 
 
Reactie van de Commissaris van de Koning: 
Volgens de Commissaris is destijds door PS om zwaarwegende redenen gekozen voor het zwaarste 
middel voor onderzoek, nl. een onderzoekscommissie. De toezegging van vertrouwelijkheid (geheim-
houding) was nodig om initiatief voor aanvullend onderzoek te kunnen nemen.  
Hij raadt het amendement af. De eerste stap moet nu zijn: duidelijkheid krijgen op de vraag of de heer 
de Kleine belanghebbende is ja of nee.  
 
Het navolgende amendementen is ingediend: 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2013-11 CDA Verzoek van de heer de Kleine 
tot openbaarmaking  

Verworpen: 
Voor: CDA, D66, GL, PVV, SP 
Tegen: PvdA, VVD, CU 
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Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-592 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD en CU 
Tegen: CDA, D66, GL, PVV en SP. 
Stemverklaring: mw. Smith geeft aan dat GL voor openbaarheid is en om die reden tegen het voorstel 
te stemmen. 
 
J6. Statenstuk 2013-586, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 11 septem- 
 ber 2013, kenmerk 37/3.3/2013006561, Vaststelling Structuurvisie Ondergrond 2.0 
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
Waardering is er voor het stuk Structuurvisie Ondergrond 2.0. Een ruime meerderheid van de staten  
stemt in met genoemde visie. De meerderheid van de fracties vindt dat de mening over CO2 opslag 
voldoende is gewaarborgd in het stuk. De SP is het hiermee oneens, zij vinden dat de motie M2010-
40 (Ondergrondse CO2 opslag in Drenthe) is onvoldoende geborgd in het stuk. Zij dienen dan ook 
samen met PVV, CU, GL en D66 een amendement in. Ook vragen zij de gedeputeerde de zienswijze 
in M2010-40 in te brengen bij het IPO-overleg en in het overleg met het ministerie EZ. D66 vraagt naar 
uitkomsten van een onderzoek uit 2011. Ook vraagt D66 aandacht voor belanghebbenden van moge-
lijke proefgebieden.  
 
Reactie van Gedeputeerde Van de Boer:  
Een dergelijke visie is essentieel om mee te praten over beslissingen van het Rijk. De Motie 2010-40 
van PS geldt onverkort en wordt uitgevoerd. Deze motie is toegevoegd als bijlage van het voorstel. 
Deze Motie brengt hij in bij IPO-overleg en bij overleg bij het Ministerie van EZ. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom de opslag van kernenergie worden de staten geïnfor-
meerd. 
 
Toezeggingen Gedeputeerde Van de Boer: 
- Motie 2010-40 geldt onverkort en wordt uitgevoerd en de Motie wordt ingebracht bij IPO-overleg en 
  overleg met het Ministerie van EZ. 
- De gedeputeerde komt terug op de vraag van D66 betreffende een vermeend onderzoek uit 2011.  
 
Het navolgende amendement wordt ingediend: 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2013-12 SP, GL, D66, PVV en CU Structuurvisie; CO2 
opslag 

Verworpen 
Voor: CDA, CU, D66, GL, PVV, SP 
Tegen: PvdA, VVD 

 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-586 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66, GL, PVV en CU 
Tegen: SP. 
 
J7. Statenstuk 2013-587, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 septem- 
 ber 2013, kenmerk 38/3.8/2013006743, Actualisatie Regiovisie Groningen Assen 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De meerderheid van de fracties stemt in met de actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen. Er 
zijn nog vraagtekens bij de toelichting over de financiering van de Regiovisie.  
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Een amendement (A 2013-13) wordt ingediend door VVD, CDA, SP, GL, CU en PVV. Hierin wordt 
aandacht gevraagd voor de verwachte moeilijke financiële situatie van de provincie en andere onzeke-
re factoren (zoals eventuele herindeling gemeenten en/of provincies). Gevraagd wordt terughoudend 
om te gaan met het aangaan van langdurige verplichtingen. 
 
Reactie van de gedeputeerde Munniksma  
Er is bijstelling geweest in de woningbouwprogrammering. In het aanleggen van bedrijventerrein en in 
groene en regio projecten is nog een slag te maken. Dit is terug te vinden in de bijgestelde visie. Ge-
meentelijke herindeling zal zeker een rol kunnen gaan spelen, dat beseft de stuurgroep. Het punt 
Transferium komt terug in een bijeenkomst op 3 dec. 2013. 
 
Toezegging van gedeputeerde Munniksma: 
De gedeputeerde zegt toe dat er over het punt Transferium De Punt binnenkort een uitnodiging komt 
om op 3 dec. a.s. in een bijeenkomst hierover verder te praten. 
 
Het navolgende amendement wordt ingediend: 
De heer Fokkens legt namens de PvdA een stemverklaring af: de PvdA vindt dat er voldoende moge-
lijkheden zijn om dit signaal (vraag extra middelen regiofonds) mee te geven aan de stuurgroep en het 
2e deel van het amendement is overbodig, dit is al geregeld. 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2013-13 VVD, CDA, SP, GL, 
PVV en CU 

Actualisatie Regiovisie 
Assen Groningen 

Aangenomen 
Voor: CDA, VVD, CU, GL, PVV, SP 
Tegen: PvdA, D66 

 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-587 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66, GL, SP en CU 
Tegen: PVV 

 
J8. Statenstuk 2013-591, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 11 oktober  
 2013, kenmerk 40/2.3/2013007205, Begroting 2014, Nota van aanbieding 

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties zijn over het algemeen positief over het document. Alle fracties stemmen in met de Begro-
ting 2014, met uitzondering van de PVV.  
De meerderheid van de fracties (PvdA, VVD, CDA, CU, GL, D66, SP) steunt de plannen om laaggelet-
terdheid in Hoogeveen te bestrijden. D66 vraagt wel om verduidelijking. De fracties zijn positief over 
de plannen die werkgelegenheid bevorderen. 
Verschillende fracties (o.a. PvdA, CDA, D66) noemen de plannen van innovatief Drenthe. Dit houdt in 
een op te zetten projectbureau met als doelstelling, om kijkend naar de arbeidsmarktproblematiek, 
projecten aan te jagen. De fracties vragen verduidelijking over nut en noodzaak.  
Verder wordt door PvdA, PVV, CDA, CU bij GS aandacht gevraagd voor een nieuwe groep op de ar-
beidsmarkt, de Wajong- en WSW-ers. 
 
Samengevat wordt door de fracties nog het volgende opgemerkt: 
 
PvdA: Ruimtelijke ontwikkelingsplannen voor Hoogeveen en Meppel samen met de provincie (soort 
RSP-plus) kunnen veel werkgelegenheid opleveren.  
PvdA is blij met de inzet van GOA (gemeenschappelijke opleidingsactiviteit). Maar de fractie vraagt 
een bredere inzet van GOA, naar andere groepen (in overleg met onderwijspartners en werkgevers). 



 

7 

Werkgevers nemen nu nauwelijks leerlingen in dienst. Er wordt om extra aandacht gevraagd voor de 
kwetsbare groepen.  
PvdA stelt voor een statenontmoeting te houden met als thema perspectief kwetsbare groepen versus, 
participatiewet.  
DEO (Drentse Energie Organisatie): een prima initiatief, maar er zijn vragen over de tegenvallende 
resultaten. Aandacht wordt gevraagd voor het project zonnepanelen voor scholen. Er wordt gewerkt 
aan oplossingen (bijv. versnellingen, minder regelgeving). Hierbij nodigt mevr. Goettsch statenleden 
uit om te komen tot een werkgroep (‘paarse krokodil’) die zich bezig gaat houden met vermindering 
van regelgeving.  
PvdA vraagt of er bedragen resteren bij de verschillende programma’s en of deze terugvloeien in de 
Algemene reserves. 
De fractie noemt de ontwikkeling van de “adaptieve netwerkorganisatie” binnen de provincie; dit vraagt 
nog veel van de mensen in de organisatie. De PvdA wil graag op de hoogte worden gehouden.  
 
VVD: 
De fractie noemt de begroting een eigentijds document. Positief: de daadkracht op de terreinen eco-
nomie, natuur, landschap en energie. 
Voor de VVD is het niet langer de vraag of de provincie ‘in control’ is; de fractie zou graag zien dat er 
wat lager wordt gebudgetteerd en dan zo nodig extra budget wordt gevraagd bij PS. Het resultaat van 
de 2e bestuursrapportage stemt de VVD hoopvol. 

VVD, CDA, CU, D66 dienen in de eerste termijn een motie in betreffende het 'Kennisloket breedband 
(NGA)'. Met deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om een ‘kennisloket 
breedband' op te starten. Hiermee kan actief ondersteuning geboden worden aan gemeenten, bedrij-
venkoepels, bewonersorganisaties en coöperaties. Na beraadslaging wordt besloten om de motie aan 
te houden, en in de volgende commissievergadering OGB over het thema verder te praten.  

CDA: 
Het CDA mist ambitie in de begroting, maar heeft waardering voor de positieve houding van het colle-
ge. De fractie vraagt aandacht voor behoud van werkgelegenheid en het realiseren van nieuwe banen 
(RSP-gelden). Er wordt aandacht gevraagd voor co-financiering van rsp-projecten. 
De fractie spreekt haar zorg uit over de leefbaarheid op het platteland (o.a. goede bereikbaarheid). 
De CDA-fractie wil meewerken aan minder regelzucht, het opschalen en sneller uitvoeren van plan-
nen. Dit om meer mensen aan het werk te helpen, zodat niemand tussen wal en schip raakt. De over-
heid moet functioneren als waardige partner. 
De fractie geeft aan de scenario’s nog te willen bespreken met GS.   
Reserves worden minder, CDA heeft zorgen om de aanvulling.  
 
SP: 
De fractie pleit voor soberheid, doelmatig beleid en solidariteit en vraagt om een sobere uitvoering van 
grote projecten (bijv. fly-over N33). SP zet in op investeringen in alternatieve energie. Maar de fractie 
vraagt ook steun voor de Drentse gezondheidszorg. Initiatieven tot collectiviteit zoals gezamenlijk 
energie opwekken, ouderenvoorzieningen in de wijk worden toegejuicht. 
 
PVV: 
De PVV wil weten hoe de bestemmingsreserves weer worden opgebouwd. Voor deze fractie is het 
ongepast dat de opcenten worden verhoogd, terwijl het onderhoudsniveau van de wegen van het cijfer 
7 naar 6 daalt. De fractie wil geen lastenverzwaring voor de burgers. De PVV dient de Motie 'Bevrie-
zen opcenten' in. 
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D66: 
D66 pleit ervoor om krachtig werk te maken van terreinen waar de provincie werkzaam is. 
Er mag meer pit in de begroting. D66 ziet kansen om samen te werken met zowel de naaste provin-
cies, als ook met Duitsland. Hier zijn nog allerlei barrières te slechten.  
De fractie vraagt of in de begroting geld bestemd is voor de luchthaven. 
 
CU: 
De fractie geeft aan dat het een keurige begroting is, maar het had scherper gemogen. Motto “focus 
en verbinding” van GS, CU vraagt zich af “waar ligt de focus” en roept op tot investeren.  
De CU roept om “gewoon werk voor gewone Drenten”, gewoon doen en de kansen benutten. De CU 
vraagt om een lange termijn investeringsplan, naast het plan van de bezuiniging.  
Het is goed dat er initiatieven worden genomen om Drenthe terug te krijgen op de kaart als fietspro-
vincie. Ook het wandelen in de provincie is een aandachtspunt. 
 
GL: 
Voor GL is de slogan voor 2014: “Delen is het nieuwe hebben”. Dit betekent dat keuzes moeten wor-
den gemaakt om geen tekorten te krijgen. Deze slogan past ook goed binnen biobased economy. 
Duurzaamheid moet van de gewone man worden. Belangrijke initiatieven voor GL zijn bijv. zelfred-
zaamheid, meer zorg voor elkaar, netwerkbijeenkomsten kennis delen (zoals georganiseerd door dhr. 
Van der Tuuk), watercampagne (water is van iedereen), crowdfunding. 
 
Reactie van de gedeputeerde Brink  

Gedeputeerde Brink benadrukt dat de ambitie heel groot is, het college zet zich volop in voor werk. GS 
letten scherp op de uitgaven. Er bestaat geen verschil van mening tussen VVD-fractie en GS, er wordt 
scherp begroot, de overschotten gaan terug in de algemene reserves. Het College zet in op natuur, 
economie, bereikbaarheid, landschap en energie. Hierin wordt geïnvesteerd om werkgelegenheid te 
creëren. Het College zet in op biobased economy.  

GOA: hiervan wordt, ook in het provinciehuis veel gebruik gemaakt. Social return wordt bijvoorbeeld in 
Emmen ingebracht, maar het streven is om GOA nog meer in te zetten. Dhr. Brink geeft aan dat er 
aan de slag wordt gegaan met de Participatiewet, hij zal hiervoor waar mogelijk aandacht vragen. 

Het Drenthe Bureau is nodig voor “makelen en schakelen”. Het projectbureau dat wordt ingezet om, 
kijkend naar de arbeidsmarktproblematiek projecten, aan te jagen (voorkant van de arbeidsmarkt).  

Het lange termijn investeringsplan bestaat al op verschillende gebieden zoals: EHS, RSP-projecten en 
verkeers- en vervoersplannen. Suggesties voor meer onderwerpen zijn welkom. Een visie voor de 
toekomst is natuurlijk goed, maar de middelen zijn beperkt. 

Personeel: de provinciale organisatie is wel degelijk afgeslankt, maar er is nog veel te doen om de 
adaptieve netwerkorganisatie te realiseren. Duidelijk is dat het personeel er voor gaat.  
 

De gedeputeerde raadt de motie ‘Bevriezen opcenten’ van de PVV af. Wanneer de indexatie niet 
wordt toegepast worden deze inkomsten de komende jaren misgelopen. 
 
De gedeputeerde raadt de motie van de PVV af, hij voorziet hierdoor voor de komende jaren een gat 
in de begroting. Zijn vraag is welke oplossing de PVV hiervoor heeft.  
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Over de bespreking van de rapporten over Groningen Airport Eelde (NRK-rapport) en de businessca-
se merkt hij op dat eerst het rapport van de Noordelijke Rekenkamer wordt besproken. De uitkomsten 
hiervan zullen worden meegenomen in de bespreking van het businessplan. 
 
Reactie van Gedeputeerde Munniksma 
Aandachtspunt van GS is het investeren in verbetering van de kwalificatie van de laaggeletterden in 
Hoogeveen. 
Voorgesteld wordt om de discussie over breedband te voeren in een commissievergadering van OGB. 
De ambitie van een goed kennisloket is ook de ambitie van GS. 
 
Reactie van Gedeputeerde Van de Boer: 
Zonnepanelen en werkgelegenheid is ‘booming business’: het betekent werk, maar ook goed ge-
schoold personeel. Er is een betere aansluiting/samenwerking nodig tussen opleiders (ROC’s) en 

bedrijfsleven. De gedeputeerde wijst op Energy college (onderdeel van Energy Academie Europe) 
waar aandacht is voor de verbijzondering van opleidingsniveaus. 
DEO: is in 2012 opgestart. Er vindt nu een versnelling plaats, er worden meer projecten financieel 
ondersteund en er is een verruiming van de te verstrekken leningen. De mogelijkheid dat meer doel-
groepen gebruik maken van de regeling is verruimd (als er sprake is van een rechtspersoon). De 
scholen in Drenthe zijn aangeschreven i.v.m. het project zonnepanelen. De gemeenten zijn veelal 
eigenaar van de basisscholen; de gemeenten Hoogeveen en Aa en Hunze hebben inmiddels besloten 
mee te doen met het project. 
De gedeputeerde geeft aan dat, als de staten daar om vragen, een werkconferentie te willen organise-
ren over o.a. duurzaamheid, energie en water.  
 
Toezeggingen van Gedeputeerde Staten: 
 
Gedeputeerde Brink: 
 
-  zegt toe het gebruik van GOA (gemeenschappelijke opleidingsactiviteit) te verbreden naar andere 

groepen en dit onder de aandacht te brengen in overleg met partners onderwijs en werkgevers. 
 
- zegt toe dat in het kader van Innovatief Drenthe, een bijeenkomst wordt georganiseerd om de voor-

stellen te bespreken met betrekking tot de te nemen initiatieven voor de onderkant van de arbeids-
markt.  

 
Commissaris van de Koning: 
 
-  zegt toe dat de staten geïnformeerd worden over de uitkomsten van het gesprek met de ministeries 

van EZ, Onderwijs en Sociale Zaken over onderwijs en opleidingsniveau. 
 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-591 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA, D66, GL, SP en CU 
Tegen: PVV 
 
De navolgende motie wordt ingediend: 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

M 2013-25 PVV Begroting; opcenten Verworpen 
Voor: PVV 
Tegen: PvdA, D66, CDA, VVD, CU, GL, SP 
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K. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 december 2013. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18:10 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2013 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
 
          , griffier 
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AMENDEMENT Actualisatie Regiovisie Groningen Assen

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 13 november2013, ter behandeling van
Statenstu k 201 3-587 i nzake Actual isatie Reg iovisie Gron i n gen Assen,

besluiten in bovengenoemd Statenstuk de bestaande tekst als volgt te wijzigen:

BI BESLUITEN

1. Aan punt ll toe te voegen: "

Provinciale Staten op het noq oo te stellen beoordelinqskader";

2. Aan punt lll toe te voegen:

bepaald wat de afdracht aan het regíofonds dan noo moet zUn."

Toelichting
- ln het rapport "Veranderende context, blijvend perspectief' wordt gevraagd om extra middelen

voor het regiofonds. Voor de bereikbaarheidsprojecten is aangegeven waarvoor de middelen
worden aangewend. Voor de regionale projecten en de innovatie-uitgaven is echter nog geen
omschrijving opgenomen ("Hiervoor wordt een beoordelingskader c.q. spelregelkader
uitgewerkt"). Mede gezien de verwachte moeilijke financiële situatie van de provincie in de
komende jaren willen wij hiervoor geen vrij mandaat geven. Bovendien zijn wij terughoudend
in het uitbreiden van de taken.

- Het is de vraag of de huidige samenwerkingsvorm zoals gekozen voor de regio Groningen
Assen zal voldoen tot en met 2023. Een provinciale of gemeentelijke herindeling zal de
krachten in de regio veranderen waardoor de taken mogelijk beter elders belegd kunnen
worden. Ook kan bij de reguliere vierjaarlijkse evaluatie bepaald worden dat de huidige vorm
niet meer voldoet. Het moet mogelijk zijn de financiële afdracht hieraan aan te passen. Dit
impliceert ook dat de stuurgroep terughoudend dient te zijn bij het aangaan van langlopende
verplichtingen.
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