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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 30 januari 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) tot 16:25 uur 
R. Beimers (PVV) vanaf 14:15 uur 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
H.H. van de Boer (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) vanaf 13:35 uur 
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 de leden van GS: 
mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
 
Afwezig:  
R.W. Munniksma (PvdA) 
 
 



3 
 

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’ dat vandaag van start is gegaan. 
De voorzitter geeft aan dat deze vergadering naar verwachting de laatste statenvergadering van ge-
deputeerde mevrouw Klip-Martin zal zijn. Afscheid van haar wordt niet nu genomen maar tijdens de 
afscheidsreceptie op 28 februari a.s. De statenleden zijn hiervoor uitgenodigd. 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda wordt op voorstel van het CDA een motie vreemd aan de orde van de dag toege-
voegd, over het OV-bureau.  
 
De recent ontvangen brief van GS over de Wet Hof kan worden betrokken bij agendapunt G. 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 19 december 2012 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stuken worden conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken afgehandeld.  
 
F.  Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G.  Brief van college van GS van 22 januari 2013 over Onderhandelingsakkoord Rijk de
 centrale overheden (Wet Hof) 
 
Bijdrage van de fracties 
Voor PvdA, VVD, GL en CU staat centraal de principiële discussie dat met dit onderhandelings- 
akkoord de autonomie van de provincie wordt aangetast. Om die reden wordt een motie ingediend. 
De SP vraagt zich af of door het Rijk wel goed is overwogen wat de gevolgen van de Wet Hof zijn voor 
provincies en gemeenten. Verder verzoekt de SP om een overzicht van de gevolgen voor Drenthe 
m.b.t. de (geplande) investeringen. De PVV is in tegenstelling tot GS tegen het akkoord en vindt dat 
een discussie moet worden gevoerd over het middenbestuur. D66 vindt dat in moeilijke tijden geza-
menlijk gekeken moet worden naar bezuinigingen en vraagt zich af of provincies onderling gaan ban-
kieren. Het CDA benadrukt tegen het akkoord te zijn en dat het BTW-compensatiefonds een sigaar uit 
eigen doos is. Problemen lijken cosmetisch te worden opgelost. Om die reden dient het CDA een mo-
tie in om de wet Hof, het schatkistbankieren en de korting op dit fonds in deze mate en vorm tegen te 
houden. 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat het hier gaat om een eenmalig niet onderhandelbaar ak-
koord tussen de provincies en het Rijk. Hij deelt met de staten het diepe onrechtvaardigheidsgevoel 
wat dit akkoord geeft. GS stemmen toch in met het akkoord met daarbij nadrukkelijk de nodige ‘maren’ 
zoals die zijn aangegeven in de brief. Dit onderhandelingsakkoord is naar zijn mening het beste wat er 
uit is te halen, zeker voor Drenthe. Of provincies onderling gaan ‘bankieren’ is nog niet bekend, ook 
niet of Drenthe hieraan mee zal gaan doen. Er wordt intern geanticipeerd op dit akkoord. Zo is bijvoor-
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beeld een taskforce opgericht om de consequenties in beeld te brengen. Zodra meer is te melden zal 
het college hierop bij de staten terugkomen. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe om de staten een overzicht toe te sturen met investeringen die 
wellicht onder druk komen door het onderhandelingsakkoord van het Rijk met de centrale overheden. 
 
De fractievoorzitter van D66 legt een stemverklaring af en geeft aan in te stemmen met de motie 
M 2013-67 om een sterk signaal af te geven omdat de staten nu opnieuw op deze manier worden 
geconfronteerd met een IPO-akkoord zoals ook het geval was met een het Natuurakkoord. 
 
De fractievoorzitter van de SP steunt motie M 2013-67 omdat deze goed is en twee moties verwarrend 
zijn. 
 
 
Moties 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-67 CDA, PVV Wet Hof; BTW com-
pensatiefonds  

Verworpen 
Voor: CDA, SP, D66, PVV 
Tegen: PvdA, VVD, CU, GL en groep van 
Rhee  

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-66 CU, PvdA, GL, 
VVD 

Wet Hof, en schat-
kistbankieren,  

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

 
H. Voorstellen  
 

A-stuk: 
 
H-1  Statenstuk 2013-556; Pilot herijking vergaderstructuur PS c.a. 

 
Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 
 
B-stukken: 
 
H-2 Statenstuk 2013-557; Opheffing waterschap Velt en Vecht en instelling water
 schap Vechtstromen per 1 januari 2014 
 
Bijdrage van de fracties 
Alle fracties stemmen in met de opheffing van waterschap Velt en Vecht en de instelling van het nieu-
we waterschap Vechtstromen maar plaatsen daarbij samengevat de volgende opmerkingen. 
De PvdA stemt in met de fusie maar brengt een principiële discussie in over het aantal geborgde ze-
tels. Hiervoor wordt samen met D66, PVV en de Groep van Rhee een amendement ingediend. Aan-
nemen van het amendement hoeft aldus de PvdA, geen vertraging van de fusie op te leveren.  
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De VVD benadrukt de besparing die de fusie met zich brengt en wijst op het belang van de investerin-
gen die met de fusie gepaard gaan. Voor de VVD is ook van belang dat de fuserende waterschappen 
zelf achter dit voorstel staan. Het CDA vindt het belangrijk om te luisteren wat er in de omgeving leeft. 
De SP geeft een waarschuwing af over grootschaligheid, waarom is fuseren van de waterschappen dé 
oplossing? 
De PVV stemt in met het voorstel maar vindt het jammer dat het waterschap niet een nog democrati-
sche structuur kan krijgen. Voor D66 is het van belang dat de drentse burger zoveel mogelijk ruimte 
krijgt in bestuurlijke zin. Om die reden zou gekozen moeten worden voor een zo groot mogelijk aantal 
democratisch gekozen bestuurders. GL geeft aan, hoewel dit niet het onderwerp van gesprek is, dat 
de taken van de waterschappen ook door de provincie uitgevoerd kunnen worden. Moeite heeft GL 
met het te grote aantal geborgde zetels. Deze zijn niet meer van deze tijd.  
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Klip geeft aan dat de discussie over de geborgde zetels thuishoort in Den Haag. Wan-
neer de drie betrokken provinciale staten verschillende besluiten nemen over de voorgenomen fusie 
betekent dit vertraging die kan oplopen naar een jaar. Investeringen zullen ‘on hold’ worden gezet. 
Wanneer er überhaupt geen gelijkluidend besluit komt zal door de betreffende minister een AmvB 
worden genomen. 
Desgevraagd geeft zij dat bij deze fusie niet is gekozen om de reorganisatie te splitsen in het ambtelij-
ke en het bestuurlijke deel.  
Het aangekondigde Amendement wordt door haar ten stelligste ontraden. 
 
Amendement 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

A 2013-01 PvdA, 
PVV,D66 

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

 
 
De fractievoorzitter van de VVD legt een stemverklaring af door aan te geven vóór de fusie voorstel te 
zijn maar tegen het amendement. 
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-557:  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
H-3 Statenstuk 2012-558; Extra maatregelenpakket Onderwijs – Arbeidsmarkt 2013/2014 
 (Versnellingsagenda 2.0) 
 
Bijdrage van de fracties 
Alle fracties zijn positief over het voorstel en kunnen zich vinden in Versnellingsagenda 2.0. Meerdere 
fracties verzoeken het college om daar waar mogelijk is projecten ‘naar voren te halen’; eerder uit te 
voeren. Het CDA, de CU en GL verzoeken om extra middelen te vinden, boven op de voorgestelde 
middelen voor extra bbl plekken (beroepsbegeleidende leerweg) en extra projecten en dienen hiervoor 
in de tweede termijn een motie in.  
Vragen die aan de orde komen zijn samengevat de volgende. De PvdA vraagt het college van GS om 
nadere informatie over regionale initiatieven. De VVD roept op om vermindering van regeldruk. Het 
CDA informeert of nog voor de zomer budget vrijgemaakt kan worden voor de versnellingsagenda 2.1. 
De SP is blij met de focus op techniek en zorg maar mist de voorlichting aan de jongeren over de ar-
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beidsmarkt. De PVV vraagt zich af of hiermee geen symboolpolitiek wordt bedreven omdat er te wei-
nig geld beschikbaar is en verkeerde signalen worden afgegeven. Het is de vraag of werkgevers voor 
een geringe bijdrage ( €2.500) jongeren echt een baan aanbieden. 
D66 geeft aan dat de plannen concreter kunnen. Ze moeten ook meetbaar zijn en het moet duidelijk 
zijn wat het voor de toekomst betekent. Ook vindt D66 het belangrijk dat jongeren niet worden gebruikt 
als tijdelijke invulling. De CU is voor een onderzoek naar de positie van zzp-ers. 
GL stelt de vraag of het is gelukt om jongeren binnen de provinciale organisatie aan een baan te hel-
pen.  
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde van der Tuuk noemt dat hij dit onderwerp regelmatig met de staten wil bespreken. Ter 
besluitvorming ligt nu voor de Versnellingsagenda, waar het gaat om de vouchers; de regionale initia-
tieven. Het gaat hier om een voorstel met concrete plannen. Zodra PS instemmen kunnen 40 vou-
chers worden verstrekt én bovendien tussen de 100-200 mensen concreet een baan, met garantie 
krijgen. Het hiermee gemoeide bedrag van € 2500,- per baan maakt voor werkgevers echt het ver-
schil. Het gaat om projecten in zorg, industrie, recreatie etc.   
 
De voorzitter geeft dat wanneer de in tweede termijn ingediende motie, € 250.000,- beschikbaar stel-
len voor extra bbl-plekken en extra projecten, wordt aangenomen het college van GS bereid is te zoe-
ken naar een financiële dekking en deze terug te koppelen naar de staten. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk: zegt toe de staten een overzicht te doen toekomen met provinciale pro-
jecten die in verband met beperkte middelen niet door zijn gegaan. 
 
Motie 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-04 CDA, GL, SP 
en CU 

Versnellingsagenda 
2.0 

Aangenomen met algemene stemmen 
 

 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2012-558:  
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
Moties vreemd aan de orde van de dag 
 
K-1 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van het CDA over het OV bureau 
 
Toelichting door de fractie van het CDA 
Het CDA noemt de aanleiding van dit agendapunt, de brief van GS van 15 januari jl. over een tekort bij 
het OV bureau van 1,3 miljoen over 2011 en schetst de eerdere problemen die er met het OV-bureau 
zijn geweest. Het accountantsbureau Ernst&Young accountants (E&Y), heeft in 2011 onderzoek ge-
daan, wat is er met deze aanbevelingen gedaan? Het OV-bureau is financieel niet in control. Het CDA 
twijfelt of de kwaliteiten bij het OV-bureau voldoende zijn. Ook het DB moet in control zijn. Kwalijk 
vindt het CDA dat de hoogte van het tekort niet is genoemd in de commissievergadering OGB van 9 
januari jl. terwijl enkele dagen later (15 januari) het bedrag per brief bekend wordt gemaakt. Het CDA 
verzoekt de gedeputeerde in de motie om voor 1 april 2013 te rapporteren over de sinds 2011 onder-
nomen acties en maatregelen die door het DB zijn genomen m.b.t. het OV-bureau, n.a.v.de bevindin-
gen en aanbevelingen zoals door E&Y zijn gedaan. De tekst uit de (bijgevoegde) motie is daarbij lei-
dend. 
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Bijdrage van de fracties 
De PVV, SP en GL geven aan dat de gedeputeerde als lid van het DB van het OV-bureau eerder met 
de informatie over het tekort over 2011 naar de staten had moeten gaan. De SP wijst daarbij op de 
actieve informatieplicht van het college. 
De PvdA noemt het een serieus probleem maar neemt afstand van het indienen van deze motie. In 
een eerstvolgende commissie had dit onderwerp ook aan de orde kunnen komen als alle informatie bij 
de gedeputeerde bekend was. 
 
Bijdrage van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Brink geeft aan sinds eind november 2012 op de hoogte te zijn van het tekort bij het 
OV-bureau van 1,3 miljoen euro over 2011. De maand december is vervolgens gebruikt om uit te zoe-
ken hoe dit tekort is veroorzaakt en om te zorgen voor een gezamenlijke terugkoppeling naar de sta-
ten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Groningen. Om die reden heeft hij in de OGB 
vergadering van 9 januari gemeld dat er een tekort was zonder een bedrag te noemen. Op dat mo-
ment is aan hem niet gevraagd hoe hoog dit tekort zou zijn. Desgevraagd geeft hij aan het tekort is 
veroorzaakt door een menselijke fout. Hij kan geen garantie geven dat een dergelijke fout niet weer 
gemaakt zal worden. 
Destijds is gekozen voor een specifiek bedrijfsmodel. In het verleden heeft dit positief uitgewerkt, maar 
er zitten ook risico’s aan. Alle risico’s zijn genomen in het belang van de reizigers. 
De rapportage waarin staat aangegeven wat het DB van het OV-bureau heeft gedaan met de aanbe-
velingen van Ernst en Young kan voor 1 april naar de staten worden verstuurd. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink zegt toe om vóór 1 april 2013 de staten rapportage toe te sturen waarin staat 
vermeld op welke wijze het DB-OV bureau de maatregelen zoals genoemd de rapportage van E&Y 
heeft opgepakt en tot welke acties dit heeft geleid en wat hiervan de uitkomsten/effecten zijn. 
Hierbij zal worden gehandeld in de geest van de aangehouden motie van het CDA (M 2013-03)  
 
De voorzitter sluit de discussie met de conclusie dat het college en de staten de zorg over het open-
baar vervoer delen. In het kader van de actieve informatieplicht zullen tekorten in het vervolg direct 
worden gemeld, ook als bekend is dat verder onderzoek noodzakelijk is.  
De staten kunnen rapportage van het college voor 1 april a.s. tegemoet zien 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-03 CDA Functioneren OV-
bureau Groningen-
Drenthe 

De motie is aangehouden tot 1 april 2013  

 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:30 uur 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 maart 2013. 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 13 maart 2013, 
 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 
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Motie Wet HOF en schatkistbankieren

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 30 januari 2013,

Constaterende dat:

-De regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend met betrekking tot de
Houdbaarheid Overheidsfinanciën (wet HOF) en van plan is dit ook te doen met
betrekking tot het schatkistbankieren;

- het kabinet vooruitlopend op de uitvoering van deze wetten met betrekking tot die
uitvoering een dwingend voorstel heeft gedaan aan de decentrale overheden;

Overwegende dat:

-Beide genoemde wetsvoorstellen nog niet zijn behandeld door zowel Tweede als Eerste
Kamer;

-beide wetsvoorstellen geen recht doen aan de open huishouding van de decentrale
overheden en ingrijpen op de autonomie van provincies en gemeenten;

- juist gelet op deze inbreuk op de autonomie van de decentrale overheden een
parlementaire behandeling verder dient te strekken dan een afweging rondom de
financiele context van dit moment;

- met de gedwongen totstandkoming van een akkoord over de uitvoering van deze wetten
geen sprake is van eeî gezarîenlijke inzetvan kabinet en decentrale overheden op
basis van overeenstemming over genoemde wetten;

Van oordeel dat:

-de inbreuk op de provinciale autonomie met aanvaarding van genoemde wetsvoorstellen
onaanvaardbaar is en dat daarom genoemde wetsvoorstellen door de regering
ingetrokken, danwel bij volharding bij de indiening daarvan, door de Tweede danwel
Eerste Kamer verworpen zouden dienen te worden

Roepen partijen en het college van GS op:

- alles in het werk te stellen om Regering, Tweede en Eerste Kamer er van te overtuigen dat

de wet HOF en het schatkistbankieren principieel in strijd zijnmet de beginselen van de

decentrale eenheidsstaat vanwege de ongeoorloofde inbreuk op de autonomie van provincies;



- aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer over te brengen dat de wrjze van handelen

door akkoorden af te dwingen vooruitlopend op wetgeving op njnminst van weinig respect
voor de positie en met name de autonomie van provincies getuigt;

- daarbij deze motie onder de aandacht van de Regering en Tweede en Eerste Kamer te
brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement
A¡tikel 35 RvO PS van Drenthe 207I

Onderwerp: Opheffing waterschap Velt en Vecht en instelling en reglementering
waterschap Vechtstromen per l januari 2074

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen ter behandeling van
statenstu k
PS/20L3-557

Overwegende dat:
- de voorgestelde fusie van de waterschappen bijdraagt aan het afnemen van

bestuurlijke drukte, door afname van het aantal AB leden van 48 naar 27;
- het voorstel uitgaat van 9 geborgde zetels (1/3 van alle zetels), waar de

wetgever ruimte geeft voor 7-9 geborgde zetels;
- bij het overgrote deel van de Nederlandse waterschappen minder dan 1/3 van

de zetels is toegewezen aan geborgde zetels;
- er bij het vaststellen van de wetgeving nog geen ervaring was met geborgde

zetels in de huidige structuur van waterschapsbesturen;
- in de praktijk blijkt dat geborgde zetels een meer dan evenredige

vertegenwoordiging kennen in dagelijks besturen doordat zij bij voorbaat
relatief grote fracties vormen;

- de categorieën ongebouwd en natuur in de praktijk prima veftegenwoordigd
worden via rechtstreekse verkiezing van ingezetenen;

- vanuit democratisch principe rechtstreekse verkiezing van bestuurders de
voorkeur heeft boven indirecte benoeming via organisaties;

- daarom een keuze voor 7 geborgde zetels meer recht doet aan de ingelanden
van het nieuwe waterschap Vechtstromen;

Besluiten in te stemmen met het ontwerp-besluit nr PS/2013/557 met dien
verstande dat het voorgenomen besluit onder punt II lid B gaat luiden:

B, de verordening: Het reglement voor het waterschap Vechtstromen zoals
opgenomen in bijlage 1 als volgt gewijzigd vast te stellen:

Artikel 6
lid a. 20 leden van de categorie ingezetenen
lid b, 3 leden van de categorie ongebouwd
lid c. 1 lid van de categorie natuurterreinen
l¡d d. 3 leden van de categorie bedrijfsgebouwd

Artikel 7
1. Voor de categorie bedrijfsgebouwd worden door de kamers van koophandel
Oost Nederland en Noord Nederland tezamen drie vertegenwoordigers benoemd

rY\sf\



2. Voor de categorie ongebouwd wordên door de Land- en Tuinbouworganisatie
No-ord drie vertegenwoot'digers benoemd

En de toelichting op het reglement conform aan te passen.

Statenfractie Partij van de-Arbeid Drenthe,

PW Drenthe

Dhr. N.A. Uppelschoten nC\A *ppâ4ù-'+r*.-
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Motie:
versnel lingsagenda 2.0

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 30 januari 2013

- Constaterende dat
- De werkloosheidscijfers in Drenthe nog steeds groeiende zijn en

dat daarom extra maatregelen nodig zijn in het kader van de
versnel I i ngsagen da 2.0

- Ovenruegende dat
- Het van belang is dat de jeugdwerkloosheid tegen wordt gegaan

Van mening zijnde dat
- De provincie met haar acties direct invloed kan hebben op werk en

onderwijs
- Hiermee de economische crisis gedempt kan worden
- Meer jongeren kans hebben op een bbl- baan en/of stageplaats
- Meer regionale initiatieven uitgevoerd kunnen worden

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 250.000 extra te vinden
voor extra bbl- plekken en extra projecten.

En gaan over tot de orde van de dag

Margriet Stijkel Christen nre

Henk Klaver CDA

Philip Oosterlaak, SP

Gea Smith Groenlinks
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