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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 13 maart 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 het amendement zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J.Tichelaar (voorzitter) 
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) 
H.H. van de Boer (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA)  
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
H.N. van Eekelen (SP) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw T. Hummel (PvdA) 
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) 
F. van Rhee (Groep Van Rhee) 
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) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
A.Timmerman (VVD) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 

E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 
J. Vester (SP) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig het college van GS: 
H. Brink (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
Afwezig: geen 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur en verwelkomt de op de publieke tribune aanwezige 
gasten in het kader van het project ‘Gast van de Staten’. 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda wordt op voorstel van GL en D66 een motie vreemd aan de orde van de dag toege-
voegd, over het Reestdal.  
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 30 januari 2013 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De fractie van de SP verzoekt om agendering van de brief van gedeputeerde staten van 12 december 
2012 over uitwerking motie Zorg (A4).  
De staten stemmen hier mee in. De brief zal worden geagendeerd voor de statencommissie C&E van 
3 april 2013. 
De fractie van D66 verzoekt om agendering van de brief van gedeputeerde staten van 30 januari 2013 
over beantwoording vragen over Ryan Air, Groningen Airport Groningen. 
De staten stemmen hier mee in. De brief zal worden geagendeerd voor de Statencommissie B&F van 
10 april 2013.  
 
Voor het overige worden de ingekomen stukken conform de voorstellen op de lijst afgehandeld.  
 
F.  Rondvraag 
 
Transitie Jeudzorg 
De fractie van D66 stelt vragen over de transitie van het beleidsterrein Jeugdzorg naar de gemeenten, 
dit naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur. Zij verzoekt GS om de staten een overzicht 
te verstrekken per gemeente van de stand van zaken betreffende deze transitie. 
 
Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat het proces van de transitie een verantwoordelijkheid is van 
het Rijk en de gemeenten. Uitgangspunt is dat het kind centraal blijft staan. Om die reden wil de pro-
vincie de gemeenten optimaal faciliteren in de overdracht; dit in het belang van het kind. Het is een 
ingewikkeld proces. Er wordt samengewerkt in drie regio’s, niet met individuele gemeenten. Een in-
ventarisatie per gemeente over de stand van zaken is daarom niet haalbaar. Per regio wordt een 
kwartiermaker aangesteld. Wel is het mogelijk om het plan wat per regio beschikbaar komt te ver-
strekken aan provinciale staten, als de regio’s hier geen bezwaar tegen hebben,. 
Verder wijst hij op de bijeenkomst op 22 april 2013 met de gemeenteraden van Drenthe die door de 
staten is georganiseerd. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe te zullen informeren of de verslagen van de kwartiermakers van 
de drie regio’s over de transitie van Jeugdzorg, beschikbaar zijn voor provinciale staten op 22 april a.s. 
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G.  Onderzoek geloofsbrieven van nieuw Statenlid de heer E. Bolhuis 
 
De voorzitter stelt voor om in de commissie van de geloofsbrieven van de heer E. Bolhuis te benoe-
men mevrouw L. Smits (SP) en de heren R. Fokkens (PvdA), en A.A.P.M. van Berkel (PVV). De sta-
ten stemmen hier mee in. 
De heer van Berkel brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn 
bevonden en adviseert de staten om de heer Bolhuis toe te laten als statenlid. 
 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Bolhuis daarmee kan worden 
toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Daarmee is de heer H.H. van de Boer (VVD) geen lid 
meer van Provinciale Staten. 
 
H. Afscheid van de heer H.H. van de Boer 
 
De voorzitter bedankt de heer van de Boer namens Provinciale Staten en overhandigt hem zijn af-
scheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. 
 
I. Installatie van de heer E. Bolhuis 
 
De heer Bolhuis legt de verklaring en belofte af. En ondertekent de Verklaring Drentse gedragscode 
integriteit. Hij is hiermee toegetreden tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij tevens is benoemd tot lid 
van de statencommissie Cultuur en Economie. 
 
J. Benoeming en installatie lid van gedeputeerde staten 
 
De fractievoorzitter van de VVD stelt de staten voor gedeputeerde mevrouw T.Klip-Martin te laten 
opvolgen door de heer H.H. van de Boer.  
Zij geeft daarbij aan dat gezocht is naar een kandidaat die halverwege deze bestuursperiode zich snel 
zou kunnen inwerken. Om die reden is eerst binnen de eigen fractie gekeken. De heer van de Boer 
loopt al geruime tijd mee in deze staten, daarnaast heeft hij grote bestuurlijke ervaring. Een deel van 
de portefeuille is hem bekend als commissielid van C&E. Hij zal met energie en daadkracht zijn capa-
citeiten inzetten voor Drenthe. 
 
De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen aan de fractievoorzitter van de VVD te stel-
len; hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 
De heer van de Boer zet uiteen waarom hij deze functie wil aanvaarden. Hij is zich bewust van de 
wijziging van zijn rol t.o.v. het statenlidmaatschap. Hij ziet uit naar de discussies met provinciale staten 
om die op basis van argumenten te voeren. 
Voor hem is het een uitdaging om een vakvrouw als mevrouw Klip op te volgen. 
De heer van de Boer geeft aan volledig gemotiveerd te zijn om de boeiende en uitdagende functie als 
gedeputeerde uit te voeren. 
 
De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen aan de kandidaat gedeputeerde te stellen. 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter voor om mevrouw M. van der Tol (D66), mevrouw M. Stijkel (CU) en de 
heer H. van der Ven (CDA) te benoemen tot leden van de commissie tot benoembaarheid van de heer 
van de Boer. De staten stemmen hier mee in.  
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De heer van der Ven rapport eerst dat de commissie onderzoek heeft verricht en kennis heeft geno-
men van de nevenfuncties van de heer van de Boer en heeft vervolgens geconcludeerd dat deze 
geen problemen vormen bij het uitvoeren van de beoogde functie. 
 
Vervolgens stelt de voorzitter om mevrouw J. Kaal (CDA), mevrouw G. Smith (GL) en de heer K. Ves-
ter (SP) te benoemen tot leden van het stembureau. De staten stemmen hier mee in. 
 
De stemming die aansluitend plaatsvindt, is als volgt verlopen: 
38 stemmen uitgebracht op de heer van de Boer 
1 stem tegen de heer van de Boer 
2 onthoudingen van stemmen. 
 
Besluiten: 
Provinciale staten hebben, na onderzoek naar de benoembaarheid en na schriftelijke stemming be-
noemd tot lid van gedeputeerde staten, de heer H.H. van de Boer. De heer van de Boer heeft de ver-
klaring en de belofte afgelegd. 
 
K. Benoeming voorzitter Statencommissie Bestuur en Financiën 
 
Door de benoeming van de heer van de Boer tot gedeputeerde is de functie van voorzitter van de 
Statencommissie Bestuur en Financiën vrij gekomen. 
De fractievoorzitters is gevraagd met een voordracht te komen voor een nieuwe voorzitter. 
Dit heeft geleid tot een enkelvoudige voordracht van mevrouw. W. Meeuwissen-Dekker zoals in het 
Statenstuk 2013-564; voorzitterschap Statencommissie Bestuur en Financiën, is vermeld  
De stemming over personen dient op grond van de provinciewet, artikel 31, schriftelijk te geschieden. 
Vervolgens verzoekt de voorzitter het stembureau wederom haar plaats in te nemen. 
 
De stemming die aansluitend plaats vindt is als volgt verlopen: 
36 stemmen uitgebracht op mevrouw Meeuwissen-Dekker 
1 stem tegen mevrouw Meeuwissen-Dekker 
4 onthoudingen van stemmen. 
 
L. Voorstellen  
 

A-stukken: 
 
L-1  Statenstuk 2013-560; Onderzoeksprogamma Provinciale Staten van Drenthe 2013 

 
Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 
L-2 Statenstuk 2013-563; Aanwijzing plaatsvervangend lid algemeen bestuur Samenwer-
 kingsverband Noord-Nederland (SNN) 

 
Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 
B-stukken: 
 
L-3 Statenstuk 2013-559; Financieel toezicht 2013 BZK 
 
Bijdrage van de fracties 
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De PvdA stemt in met het voorstel maar geeft aan dat de aangebrachte wijzigingen in de brief naar het 
ministerie van BZK, waarom is verzocht in de Statencommissie B&F, nog sterker had gemogen. Het 
voorstel is om de bij deze brief de door de staten aangenomen motie over dit onderwerp, M 2013-66 
(motie Wet Hof en schatkistbankieren) te voegen. 
De overige fracties stemmen met dit voorstel in.  
 
Reactie van de voorzitter van het Presidium 
De heer Slagter: geeft aan dat de tekst is aangepast n.a.v. de behandeling in de commissie. Duidelijk 
is dat deze nog iets strenger had gemogen. Het voorstel om de motie over Wet Hof toe te voegen zal 
worden overgenomen.  
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-559:  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
M Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties van GL en D66 over het Reestdal 
 
Toelichting door de fractie van GL 
De fractie van GL geeft aan samen met D66 een motie te hebben opgesteld. Daarnaast heeft D66 
schriftelijke vragen gesteld die hierbij aansluiten. 
GL vindt het bijzonder en niet juist dat de provincie Overijssel heeft aangegeven te stoppen met de 
(financiële) inzet voor het Reestdal. 
 
Bijdrage van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Munniksma merkt op dat in de voorliggende motie is opgenomen dat GS wordt opge-
dragen te overleggen met Overijssel over de Reest. Hij kan zich daar in vinden. Op de manier zoals 
het nu is verwoord ziet hij de motie als een ondersteuning voor het beleid van Drenthe over de Reest. 
Hij wil hieraan samen met Overijssel uitvoering aan geven.  
 
De fractie van de VVD geeft een stemverklaring door op te merken het niet juist te vinden dat de motie 
een sfeer uitademt dat het college van GS verplicht wordt om overleg te voeren met Overijssel. De 
VVD kan zich hier niet in vinden. Dit is aan het college zelf. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-05 GL en D66, 
CU, SP, CDA 
en PvdA 

Reestdal Aangenomen: 
Voor: GL, D66, PvdA, CDA, SP en CU 
Tegen: VVD, PVV en Groep van Rhee 

 
N. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 15:25 uur en geeft aan dat de heren Bolhuis en van de Boer in 
de Ontvangstzaal kunnen worden gefeliciteerd met hun benoemingen. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 17 april 2013. 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 17 april 2013, 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 
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Drenthe

Motie vreemd aan de orde van de dag van D66 en Groenlinks m.b.t. het Reestdal M 2013-05

Provinciale Staten, bijeen in vergadering d,d. 13 maart 20L3,

Overwegende dat:
- de provincies Overijssel en Drenthe jarenlang samen gestreefd hebben naar en

gewerkt hebben aan behoud en verdere ontwikkeling van de voor het Reestdal
typerende natuur van laaglandbeekdalen,

- dat door aankoop van gronden aan beide zijden van deze grensbeek tussen Overijssel
en Drenthe een aaneengesloten gebied ontstaat, waar het waterpeil zo omhoog
gebracht kan worden dat de natte beekdalnatuur zich weer kan ontwikkelen,

- dat door de aankopen boeren kans hebben om de minder rendabele beekdalgronden
van de hand te doen of te ruilen voor betere gronden,

- dat Overijssel besloten heeft in zijn herijkte natuurbeleid de aankoop van het
Reestdal niet te voltooien,

- dat Overijssel daarmee de beoogde natuurwinst c.q. natuurbehoud voor het Reestdal
onmogelijk maakt, omdat door de kleine landbouwenclaves die blijven liggen in het
gebied het waterpeil laag moet blijven,

- dat Overijssel daarmee vele tientallen miljoenen gemeenschapsgeld weggooit, niet
alleen uit de eigen begroting, maar ook uit die van Drenthe, omdat de eerder gedane

uitgaven niet tot het gewenste beleidseffect zullen leiden,

Van mening zijnde dat:
- Overijssel Drenthe door deze plotselinge beleidswijziging dupeert,

- enerzijds door gedane investeringen niet te laten renderen,
- anderzijds door de uitvoering van het Drentse natuurbeleid in het Reestdal

onmogelijk te maken, daar voor Drenthe het Reestdal wel van groot belang is in
de EHS.

Spreekt als haar mening uit dat

de plannen voor de EHS in het Reestdal, om bij de vaststelling van de herijkte EHS de Reest

binnen de begrenzing te houden, onverkort doorgang moeten vinden,
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