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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om kwart voor twee de vergadering, hij heet de deelnemers van Gast van de Sta-
ten (o.a. deelnemers van de Senioren Zomer School) welkom. De voorzitter deelt mee dat de heer 
Vester (SP) heeft aangegeven om gezondheidsredenen zijn fractievoorzitterschap over te dragen aan 
de heer Moinat. 
 
Naar aanleiding van gestelde vragen in de FCBE-vergadering van 17 juni jl. doet gedeputeerde Stelp-
stra verslag van het gesprek dat hij samen met gedeputeerde Van der Tuuk (op 1 juli) heeft gevoerd 
met Attero over o.a.(jaar)cijfers Volgens de gedeputeerde is er geen reden tot zorg, er is nog steeds 
sprake van een gezond bedrijf. Attero kan de verplichtingen nakomen. Direct na het zomerreces no-
digt de gedeputeerde de financieel woordvoerders c.q. fractievoorzitters van PS uit voor een overleg 
om uitgebreider op de (jaar)cijfers in te gaan. De heer Van Dalen (D66) vraagt of er een gewijzigde 
aansprakelijkheidsverklaring is gedeponeerd; dit is niet het geval volgens de gedeputeerde.  
 
De heer Uppelschoten (PVV) geeft aan dat er geen voorzittersfuncties voor de verschillende commis-
sies en werkgroepen van PS zijn vergeven aan de oppositiepartijen. Hij hoopt dat dit wel het geval zal 
zijn voor nog komende voorzittersbenoemingen. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda worden twee moties vreemd aan de orde toegevoegd. Agendapunt I is een motie van 
de fractie van de PvdA over stadsdiensten en buschauffeurs, agendapunt J is een motie van de fractie 
van SterkLokaal over IC station Hoogeveen. 
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 26 mei 2015 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De voorzitter geeft aan dat de brieven B13 (brief Steungroep ’t Haantje) en B15 (brief Actiecomité N34 
Klijndijk) van de LIS kunnen worden betrokken bij agendapunt H Aansluiting N34 Klijndijk/Emmen-
Noord.  
Bij agendapunt G4 Voorjaarsnota kunnen de brieven A1 (Beantwoording vragen GL over Noordelijk 
Mediafonds) en A2 (Schriftelijke vragen over de Voorjaarnota) worden betrokken. 
De lijst met ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld. 
 
De fractie van de PVV heeft gevraagd om agendering van de LIS-stukken A5, A6 en A11 (het betreft 
beantwoording van PVV-vragen over basisscholen, jihadstrijders en wachtlijsten huurwoningen) voor 
de eerstvolgende vergadering van FCBE. 
 
 
F.  Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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G.  Voorstellen  
 
G1. Statenstuk 2015-684 
Voorstel van het Presidium van 3 juni 2015, Ontwerp-Begroting 2016 c.a. Noordelijke Reken-
kamer 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G2. Statenstuk 2015-685 
Voorstel van het Presidium van 18 mei 2015, Verordening vergoedingen Statenfracties 2015 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G3. Statenstuk 2015-682 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 12 mei 2015, Opheffing waterschappen 
Reest en Wieden en Groot Salland en oprichting waterschap Drents Overijsselse Delta 
Bij dit agendapunt is de Commissaris van de Koning woordvoerder namens het Rijk. De vicevoorzitter 
is namens zijn fractie woordvoerder op dit dossier. Het voorzitterschap wordt tijdens dit agendapunt 
overgedragen aan de tweede vicevoorzitter van PS, mevrouw Siertsema (D66). 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Er zijn nog veel vragen over de fusie tussen de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. De 
fractie van PvdA is tegen de voorgenomen fusie; de fractie heeft moeite met het verdwijnen van banen 
(direct en indirect) uit Meppel. De fracties van CDA en SL delen dit standpunt. De GL- fractie vindt de 
onderbouwing voor een fusie erg mager, er is twijfel over nut en noodzaak van de fusie. Voor de PVV-
fractie blijkt geen meerwaarde voor een fusie uit de toegezonden stukken. De SP mist bij het fusie-
dossier het voordeel voor inwoners. De fractie van D66 vindt ‘veilig zijn’ het belangrijkste uitgangspunt 
voor de fusie van de waterschappen. De fractie kiest voor een toekomstbestendig waterschap, wat 
zou pleiten voor de fusie. Maar de fractie vindt werkgelegenheid ook zwaarwegend. De fractie van 
D66 vraagt wat de consequenties zijn van uit- of afstel. De fractie van de VVD betreurt dat het PvdA-
standpunt al bekend is gemaakt in de media alvorens er discussie is geweest in PS. De fracties van 
de VVD en CU spreken van een rommelig proces, zij willen een compleet (financieel) beeld alvorens 
te beslissen. De fracties van SP en D66 vragen wat er gebeurt met het leegkomende waterschapsge-
bouw in Meppel. De fractie van 50PLUS meldt dat PS niet over de fusie gaan, maar dat de Minister 
van Milieu en Infrastructuur beslist. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
De gedeputeerde Van der Tuuk constateert dat in de bijdragen van de fracties niet gesproken wordt 
over het bestuursakkoord Water 2011, daarin is een proces van doelmatigheid, veiligheid en kwaliteit 
afgesproken. De toetsingscriteria (huisvesting, werkgelegenheid) hadden gedeeld moeten worden met 
PS, in een volgend proces zal dit zeker gebeuren. De heer Tichelaar geeft aan dat bij dit dossier in de 
staten feiten en emoties een rol spelen (banenverlies). De heer Van der Tuuk geeft aan dat als er 
geen overstemming komt, de minister beslist. 
Na beraad komen Gedeputeerde Staten met het voorstel om het besluit aan te houden. In de tussen-
tijd gaat de heer Tichelaar in zijn rol als Rijksheer aan de slag om met de inbreng van de Drentse Sta-
ten in gesprek te gaan met zijn collega Bijleveld van Overijssel en de beide dijkgraven. Voorgesteld 
wordt om op 26 augustus een extra statenververgadering te organiseren. Voor die tijd ontvangen de 
leden van de staten meer informatie over o.a. huisvesting en werkgelegenheid, zodat op 26 augustus 
een besluit kan worden genomen over de voorgenomen fusie. PS stemmen in met het voorstel om in 
de extra PS-vergadering de beraadslaging voort te zetten 
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G4. Statenstuk 2015-683 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2015, Voorjaarsnota 2015/3e wij-
ziging Begroting 2015 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft ervoor gekozen de Voorjaarsnota (VNJ) 2015 “beleids-
arm” te maken. Dit omdat de tijd tussen de vorming van het nieuwe college en de totstandkoming van 
de Voorjaarsnota te kort was om de keuzes uit het College-akkoord te verwerken 
 
De fracties van VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU, SP en PVV voeren het woord. 
De fractie van de VVD verwacht van GS ambitie en daadkracht op alle terreinen die werkgelegenheid 
bevorderen. Andere aandachtspunten zijn: - de aanleg van snel internet binnen 4 jaar. De fractie 
vraagt het College om naast de huidige diensten van de kwartiermaker en het breedbandplatform 
extra ondersteuning te bieden aan de initiatieven, zodat ook de laatste stappen kunnen worden gezet 
en tot aanleg kan worden gekomen - het aanpakken van de knelpunten op de N34; -  het energiezui-
nig maken van woningen en - het benutten van de PAS-maatregelen.                                                  
De VVD-fractie heeft moeite met het onttrekken van geld uit het budget Vitaal Platteland voor 
schaapskuddes, de fractie vraagt om correctie hiervan. 
De GroenLinks-fractie maakt zich zorgen over de realisatie van CO2-reductie, de doelstellingen wor-
den niet gehaald. GroenLinks wil daarom van GS in het najaar een brief waarin wordt aangegeven op 
welke wijze Drenthe de afgesproken doelstelling wil gaan halen in de komende jaren. De fractie is blij 
met extra budget voor de Zonneleningen, volgens de fractie kunnen ook andere initiatieven voor een 
energieneutraal Drenthe voor een dergelijke financieringsconstructie in aanmerking komen. De fractie 
dient daarom, samen met de SP, een motie in. In de Motie 2015-9 Versnellen energietransitie wordt 
aan GS gevraagd in de begroting van 2016 geld uit te trekken voor versnelling van de energietransitie. 
Ook dient GL een motie in inzake revitalisering binnensteden (M 2015-10), hierin wordt GS gevraagd 
de nog op te stellen retail-agenda te verbreden met leefklimaat, vestigingsklimaat, economische struc-
tuur en voorzieningenniveau. GroenLinks is van mening dat het niet mag blijven bij slechts het opstel-
len van een retail-agenda, maar dat er ook moet worden gekeken naar mogelijkheden tot het verbete-
ren van de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. GroenLinks vindt dat versterking van de onafhan-
kelijke regionale verslaglegging noodzakelijk is. Er wordt een motie ingediend betreffende het instellen 
van een noordelijk mediafonds (M 2015-11). GS wordt gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er 
zijn om aan te sluiten bij de ontwikkeling van een mediafonds met Groningen/Friesland. De fractie wil 
input leveren t.b.v. een ‘beleidswarme’ begroting. 

De fractie van D66 heeft de beleidsarme VJN aangegrepen om met verschillende voorstellen te ko-
men:                                                                                                                                                           
- breedband; de fractie vraagt GS vaart te maken. De eerste ontwikkelingen zijn er, maar de fractie 
vraagt om ook andere mogelijkheden te benutten zoals ervaren partijen te laten samenwerken met 
coöperaties om zo te komen tot versnelling. De fractie vraagt GS dan ook om bij de begrotingsbehan-
deling te komen met uitgewerkte concrete voorstellen met vrijgemaakt budget                                                
- versterken innovatie in MKB door onderwijs en onderzoek; de provincie moet het mee mogelijk ma-
ken dat het eenvoudiger wordt om academici, hbo’ers, mbo’ers en Drents MKB meer met elkaar te 
verbinden. Het Drentse opleidingsniveau kan een impuls krijgen door de overgang van mbo naar As-
sociatie Degree (tweejarige hbo-opleiding) en hbo. De fractie dient hierover een motie in (M 2015-13 
Versterking innovatief MKB).                                                                                                                    
– energieneutraal maken van Drentse schoolgebouwen: bij veel scholen is het binnenklimaat onder de 
maat. D66 wil dat de provincie, schoolbesturen en gemeentes zo ondersteunt dat in hoog tempo 
schoolgebouwen energieneutraal worden gemaakt. De fractie dient hierover, samen met GL, een mo-
tie in (M 2015-12 Verduurzaming Drentse scholen).                                                                                               
- regelluwe zones en ruimte voor innovatie; als het aan D66 ligt komen er gebieden in Drenthe waar 
de provincie regels en wetten anders worden toegepast (regelluwe zones). De rol van de provincie en 
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gemeentes zijn daarbij cruciaal (initiërend, verbindend, stimulerend, faciliterend)                                   
- ‘boost’ havens in Drenthe; de fractie wil inzetten op de ontwikkeling van de zeehaven Meppel en op 
Dryport Coevorden Emmen. Hiervoor moet provinciegrensoverschreidend gewerkt worden met Over-
ijssel, dit zou versterking van de regio betekenen. De fractie vraagt of grotere schepen onder de 
spoorboog en de spoorbrug bij Hoogeveen kunnen varen.                                                                       
- inzetten op toerisme en recreatie; de Drentse cultuur kan een flinke oppepper krijgen met Leeuwar-
den als Culturele Hoofdstad 2018. De werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie is van groot 
belang voor de werkgelegenheid in Drenthe. D66 wil graag een sterkere inzet op binnen- en buiten-
lands toerisme. Dit past bij een vitale provincie en het benutten van kansen voor werk en economie. 

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld in de FCBE-vergadering over de toewijzing van middelen uit het 
budget Vitaal Platteland en over het in dienst nemen van werknemers in ondersteunende diensten. 
GS komt met beantwoording, de fractie gebruikt deze informatie bij de begrotingsbehandeling.                
De fractie is blij dat door de beleidsarme begroting zowel door coalitie als oppositie een brede discus-
sie over brede ambities wordt gevoerd. Belangrijke punten voor de PvdA zijn het stimuleren van eco-
nomie en werkgelegenheid, m.n. jeugdwerkgelegenheid. Verder het opstellen van een nota sociaal 
domein, openbaar vervoer, recreatie/toerisme en duurzaamheid. Er is financiële ruimte voor nieuw 
beleid. De fractie wenst GS succes met de uitwerking van het nieuwe beleid, men ziet uit naar een 
beleidsrijke begroting.  

De fractie van CDA geeft aan blij te zijn dat er financiële ruimte is om geformuleerde ambities uit te 
voeren. Topprioriteit is voor de fractie het (versneld) uitrollen van breedband in heel Drenthe. De frac-
tie sluit zich aan bij het standpunt van D66, om GS te vragen bij de begrotingsbehandeling te komen 
met uitgewerkt voorstel.  

De fractie van CU heeft goede hoop dat de voorliggende beleidsarme VJN wordt opgevolgd door de 
beloofde beleidsrijke begroting. De fractie hoopt de volgende acties terug te zien: investeren in de 
beleidsnota sociaal domein, OV (werken aan innovatieve plannen zoals een ov-traject abonnement), 
volle inzet voor energietransitie, onderzoek in 2016 naar de spoorlijn Emmen-Stadskanaal. De CU is 
benieuwd naar het plan transitie voor sloop/herbestemming van leegstaande panden, ook moet er 
haast worden gemaakt met de agenda voor de grensregio’s. Hier liggen kansen. De fractie is blij dat 
‘diploma erkenning over de grens’ al onder de aandacht is gebracht bij de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

De fractie van de SP wordt niet blij van de beleidsarme VJN. De fractie wil geïnformeerd worden over 
vertragingen van trajecten, maar vindt het ook van belang te weten hoe dit te doorbreken.                                      
De SP pleit al langere tijd voor verbetering voor het busvervoer in Drenthe, maar er is sprake van ver-
slechtering. De fractie dient, samen met GL, een motie in (M2015-14 OV). Hierin wordt GS gevraagd 
de bezuinigingen op de stadsdiensten terug te draaien en te komen tot passende businzet zonder 
afhankelijk te zijn van vrijwilligers. De fractie wijst ook op het belang van een IC-station in Hoogeveen. 
Verder is de SP benieuwd naar de hoogte van vrijgekomen gelden van Essent en Attero.  

De fractie van de PVV heeft moeite met een beleidsarme VJN in deze onzekere tijd. ‘Topic’ voor de 
PVV en het college is werkgelegenheid, dit in tegenstelling tot natuur zoals bij het vorige college. Ver-
der is verdubbeling van de N34 (van Coevorden naar De Punt) van belang. De fractie is blij dat GS 
nogmaals de stofkam door de begroting haalt. De fractie mist aandacht voor de problematiek windtur-
bines, zij wijst op het belang van draagvlakonderzoek bij dit soort grote onderwerpen. De fractie komt 
na het reces met een initiatiefvoorstel draagvlakonderzoek voor grote onderwerpen. Ook mist de frac-
tie aandacht voor de zonneweide bij GAE. Er zou onderzocht moeten worden of GAE de zonneweide 
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ook in eigen beheer kan aanleggen met hulp van de aandeelhouders. De fractie pleit om een kwar-
tiermaker dit te laten onderzoeken. 

Samenvattende reactie van het college van GS: 

Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan de volgende voorjaarsnota beleidsrijk te maken. Gezien de 
vorming van een nieuw college was dit nu niet mogelijk. Vertragingen zal GS melden bij PS, maar ook 
zal gemeld worden wat er aan gedaan wordt. Zodra bekend is hoeveel Essent- en Attero-geld in 2015 
vrijkomt, zal de gedeputeerde PS op de hoogte stellen. De gedeputeerde stelt voor de motie M2015-
11 Mediafonds aan te houden. Het Mediafonds wordt meegenomen bij de nieuwe Cultuuragenda, de 
discussie gaat plaatsvinden en er kan dan worden bezien of de motie alsnog wordt ingediend.  

Gedeputeerde Brink geeft aan dat er aandacht is voor de spoorverbinding en de vaarroute richting 
Coevorden/Duitsland, schepen kunnen door de spoorboog, de oude spoorbrug zou mogelijk moeten 
worden vervangen. De gedeputeerde heeft de noordelijke ov-trajectkaart aangekaart bij het OV-
bureau. De gedeputeerde raadt aan M2015-10 (Retailagenda) aan te houden, volgens hem wordt het 
eerste deel van de motie uitgevoerd, later kan worden bekeken of het voldoende is. De gedeputeerde 
ontraadt M2015-14 OV, de bezuinigingen zijn vastgesteld in PS en de gedeputeerde doet zijn uiterste 
best om de buschauffeurs aan ander werk te helpen. 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat in deze collegeperiode breedband voor heel Drenthe voor elkaar 
moet komen. Het College wil goede ondersteuning bieden. De ideeën van VVD, D66 en CDA worden 
meegenomen. PAS is sinds 1 juli in werking getreden, de gedeputeerde zegt dat bedrijven maat-
schappelijk verantwoord moeten kunnen groeien, maar in de juiste verhouding met robuuste natuur. 
De partners groenmanifest komen met een brief met standpunten, die zal worden besproken met PS. 
Er wordt gewerkt aan een nota sociaal domein, hieraan kunnen PS t.z.t. invulling en uitvoering geven. 
V.w.b. de subsidie voor twee schaapskuddes uit de pot Vitaal platteland verwijst de gedeputeerde 
naar de brief van 17 december 2014, waarin staat dat de subsidie eenmalig uit deze pot komt. In 2016  
wordt het ondergebracht bij Natuur. Voor GS is M2015-13 Versterking innovatief MKB overbodig, dit 
wordt door GS opgepakt. De gedeputeerde geeft aan de staten continu te informeren over versterking 
van het innovatief vermogen. 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat GS haast wil maken met energietransitie. GS willen nadruk 
leggen op neutraal wonen, o.a. het transitiefonds wordt daarbij betrokken. De gedeputeerde ontraadt 
M2015-12 Verduurzaming Drentse scholen, de heer Stelpstra gaat in overleg met VDG over onder-
wijshuisvesting, informatie volgt z.s.m. Ook ontraadt de gedeputeerde M2015-9 Versnelling energie 
transitie, de vragen m.b.t. de financiering zijn te open. Voor wat betreft de regelluwe zones, de gede-
puteerde komt na het reces met een aangepaste omgevingsverordening, daarin zal het punt regelluwe 
zones worden meegenomen. De gedeputeerde wacht het initiatiefvoorstel van de PVV af. 

Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe:                                                                                
Gedeputeerde Jumelet zegt toe bij de begrotingsbehandeling duidelijk te maken wat er gaat gebeuren 
betreffende realisatie van breedband in Drenthe.                                                                                
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat bij de begrotingsbehandeling duidelijk wordt gemaakt aan welke 
plannen voor energietransitie wordt gewerkt en wat de doelstellingen zijn. 

Het Statenstuk 2015-683 wordt aangenomen, m.u.v. de PVV-fractie stemmen alle fracties in met het 
voorstel. 
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Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-9 Motie door GroenLinks en SP 
Voor: SP, GL en D66  
Tegen: PvdA, VVD, CDA, CU, PVV, 50+ en SL 
De motie wordt verworpen 

Versnelling energie transi-
tie 

M 2015-10 Motie door GroenLinks 
De motie wordt aangehouden. 

Revitalisering 

M 2015-11 Motie door GroenLinks 
De motie wordt aangehouden. 

Mediafonds 

M 2015-14 Motie door SP en GroenLinks 
Voor: SP, GL en 50+  
Tegen: PvdA, VVD, CDA, CU, PVV, D66 en SL 
De motie wordt verworpen 

OV  

 
De moties M 2015-12 (Verduurzaming Drentse scholen) en M 2015-13 (Versterking innovatief MKB) 
zijn ingetrokken. 
 
 
H. Aansluiting N34 Klijndijk/Emmen-Noord 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Er is brede steun voor de oplossing, die GS hebben aangedragen. Het voorstel is om bij Klijndijk een 
ongelijkvloerse kruising aan te leggen en tegelijkertijd een nieuwe parallelweg langs de N34 aan te 
leggen die aansluiting geeft op de huidige afslag Emmen-Noord. De fracties zijn blij dat er een oplos-
sing is. Alleen de PVV is niet voor deze oplossing, de fractie is voor een afslag bij Emmen-Noord, 
volgens de fractie is dat goedkoper, beter en het snelst te realiseren. 
Bewoners kunnen nu bezwaar aantekenen. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Brink dankt PS voor de steun, hij noemt het voorstel ‘het beste van twee werelden’. 
 
 
I. Motie Vreemd aan de orde over stadsdiensten en buschauffeurs 
De fractie van de PvdA besluit omwille van de tijdsduur van de vergadering het onderwerp stadsdien-
sten en buschauffeurs om te zetten in schriftelijke vragen aan GS.  
 
 
J.  Motie Vreemd aan de orde over IC station Hoogeveen 
De fractie van SterkLokaal dient, samen met GL, motie M 2015-15 in. In de motie wordt het College 
van GS verzocht een onafhankelijk onderzoek uit te (laten) voeren waarbij de argumenten en bewe-
ringen van NS en deskundigen namens Hoogeveen IC-station worden beoordeeld en gewogen. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Volgens een meerderheid van de fracties is de informatie van een nog te houden bijeenkomst op 1 juli 
met Prorail, NS, gemeente Hoogeveen en PS van belang om te beslissen over de motie. PS besluiten  
daarom de motie aan te houden tot de eerstvolgende reguliere vergadering van Provinciale Staten.  
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Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Brink geeft aan alles te hebben gedaan om een IC-stop voor Hoogeveen te realiseren, 
hij neemt afstand van de brief van de gemeente Hoogeveen aan PS voor de steun aan de IC-status. 
De heer Brink vindt het niet verstandig een second opinion uit te (laten) voeren. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-15 Motie vreemd aan de orde door SterkLokaal en GL 
De motie wordt aangehouden. 

Intercitystation Hooge-
veen 

 
 
K. Sluiting 

 
De volgende (extra) vergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 augustus 2015. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.35 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 augustus 2015. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 


