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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Dinsdag 26 mei 2015 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van Provinciale Staten onder het 
volgende adres: www.stateninformatie.drentsparlement.nl 
 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vice-voorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevr. G.J. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
mevr. A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
A.L. Langius (ChristenUnie) 
R. du Long (PvdA) 
H. Loof (PvdA) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
F. van de Pol (SP) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 
 
 
 

 
 
 
 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
mevr. G. Weerts (VVD) 
mevr. R. Wollerich-Veldman (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevr. S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.J. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
 
 
Afwezig: 
W.L.H. Moinat (SP) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en deelt mee dat om 15.00 uur de verkiezingen voor 
de Eerste Kamer zullen plaatsvinden. De voorzitter heet de deelnemers van ‘Gast van de Staten’ wel-
kom. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Naar aanleiding van agendapunt G4 (Statenstuk 2015-674) geeft de fractie van de PVV aan dat de 
door hen gestelde vragen in de OGB-vergadering van 20 mei naar tevredenheid zijn beantwoord. Het 
statenstuk kan daarom een A-stuk worden. De vergadering stemt hiermee in. Voor het overige wordt 
de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijsten van de PS-vergaderingen van 25, 26 maart, 8 en 29 april 2015 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
De fractie van GroenLinks geeft aan punt A1 van de Lijst van Ingekomen Stukken (brief m.b.t. oprich-
ting Noordelijk Mediafonds) te willen betrekken bij agendapunt G6 (Jaarstukken). De fractie van D66 
geeft aan punt A16 (brief m.b.t. afdoening toezegging) van de LIS eveneens te willen betrekken bij de 
Jaarstukken. 
 
 
F.  Rondvragen 
Tijdens agendapunt F draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan de vice-voorzitter, de heer 
Baltes.  
De heer Langius (CU) heeft vragen gesteld over de plannen van Staatssecretaris Wiebes m.b.t. de 
reorganisatie van de Belastingdienst en de gevolgen hiervan voor de provincie Drenthe. De heer Lan-
gius vraagt of GS op de hoogte was van de plannen en of acties zijn ondernomen en worden onder-
nomen.  
De heer Tichelaar geeft aan dat GS niet op de hoogte was, ook was de Tweede Kamer nog niet geïn-
formeerd. Er gaat een noordelijke lobby van de drie Commissarissen, betrokken gedeputeerden en 
vertegenwoordigers van de grote steden plaatsvinden bij de staatssecretaris. Succes is niet verze-
kerd, maar de delegatie van lobbyisten heeft de steun nodig van Provinciale Staten. De vergadering 
zegt de steun toe. De fracties van VVD, CU en CDA geven aan ook hun eigen fracties in de Tweede 
Kamer in te schakelen. 
De heer Koch (PvdA) heeft aanvullende vragen. De fractie van de PvdA maakt zich niet alleen zorgen 
om banenverlies bij de Belastingdienst maar ook bij de rechtbanken. De CdK geeft aan dat het lobby-
traject voor de rechtbanken al langer loopt, Friesland (de CdK en de burgemeester van Leeuwarden) 
is trekker van deze lobby. De CdK zal de vragen van de PvdA doorgeleiden naar Friesland. De staten 
zullen schriftelijke reactie krijgen. 
 
Toezegging: 
De heer Tichelaar zegt toe de noordelijke Tweede Kamerleden uit te nodigen, zodat door de Staten 
kan worden uitgelegd wat er speelt in onze regio op het gebied van werkgelegenheid.  
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G.  Voorstellen 
 
G1. Statenstuk 2015-673 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 31 maart 2015, Benoeming 
nieuwe leden Commissie Rechtsbescherming 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 
G2. Statenstuk 2015-675 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 april 2015, Vaststelling concept-
Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MI(R)T) in Noord-Nederland en 
besluitvorming over de SNN-jaarstukken 2014, de gewijzigde SNN-begroting 2015, alsmede de 
concept-SNN-begroting 2016 
De heer Uppelschoten (PVV) wijst op een artikel in het Dagblad van het Noorden over een onderzoek 
van de RUG (faculteit economie). Uit dit onderzoek komt naar voren dat er bij het MKB geen behoefte 
is aan adviezen, maar aan geld voor uitvoering (creëren van banen). De fractie geeft aan het rapport 
van de RUG wel te willen bespreken. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat het college de intentie heeft om zoveel mogelijk geld in te zetten 
voor het creëren van banen, een klein deel van het budget zal gaan naar advisering. De gedeputeerde 
geeft aan over het genoemde rapport te willen praten als daar behoefte aan is. 
  
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G3. Statenstuk 2015-677 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 april 2015, Jaarstukken 2015 en Con-
venant 2014 Regio Groningen-Assen 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G4. Statenstuk 2015-674 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 31 maart 2015 Wegonttrekkingsproce-
dure gedeelten N34 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G5. Statenstuk 2015-679 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 20 april 2015, Rapport Onderhoud Infra-
structuur provincie Drenthe 2007-2013 Noordelijke Rekenkamer 
In de vergadering van OGB van 20 mei jl. heeft een toelichting op het rapport door de Noordelijke 
Rekenkamer (NRK) plaatsgevonden. Door de afwezigheid van gedeputeerde Brink vindt de inhoude-
lijke bespreking plaats in deze PS-vergadering. 
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Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties geven aan het een gedegen en goed leesbaar rapport te vinden. De VVD-fractie wil weten 
wat de gevaren zijn van te vroeg c.q. te laat onderhoud en wat de gevolgen zijn van te vroege aanbe-
steding. De fractie van de PvdA vraagt naar het gebruik van assetmanagement. De fractie vraagt om 
agendering van de brief van de provincie Groningen van 9 maart 2015 over de aanbestedingsmeeval-
ler verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek voor de vergadering van de Statencommissie OGB van 10 juni 
a.s. Bij de besteding van een meevaller pleit de fractie voor geluidsmaatregelen voor N33 bij Gieten 
en Rolde. De CDA-fractie  steunt dit idee. De CDA-fractie vraagt zich af of het dynamisch onder-
houdsprogramma voor Drenthe interessant kan zijn. 
De D66-fractie spreekt ongerustheid uit over de staat van de Drentse kunstwerken. De fractie vraagt 
om een overzicht van de relatie tussen het aantal verkeersongevallen en het onderhoudsniveau van 
de provinciale wegen. D66 vraagt of de richtlijn NEN (Nederlandse en Europese Norm) wordt geïm-
plementeerd. De fractie van de CU wijst op het belang van goed onderhoud. De fractie verwacht dat in 
de toegezegde kwaliteitsverbetering ook meegenomen wordt dat er goed vastgelegd wordt waarom 
bepaald onderhoud wel/niet heeft plaatsgevonden. De PVV-fractie vraagt GS wat gedaan wordt met 
de aanbevelingen uit het rapport van de NRK. De fractie geeft een voorzet tot het zo mogelijk vrijma-
ken van extra middelen, dit om verslechtering van het wegennet verder tegen te gaan. Hierover zou 
overleg moeten plaatsvinden met de portefeuillehouder financiën.  
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Brink meldt dat de provinciale wegen veilig zijn. Hij vindt de benadering van de NRK 
m.b.t. het onderhoud theoretisch. Er zijn verschillende typen wegen. Het niveau moet worden behou-
den en zo mogelijk iets verbeterd. Hij meldt dat het baggeren en het onderhoud aan kunstwerken en 
beschoeiing beter kan. Maar de kunstwerken zijn wel veilig. Vanaf 2018 zal meer geld nodig zijn voor 
onderhoud. Van begroting tot begroting kan worden bekeken of het bekostigd kan worden uit het regu-
liere budget. De gedeputeerde meldt dat er sprake is van assetmanagement, dat wil zeggen “beter 
sturen op onderdelen”. V.w.b. een eventuele meevaller N33 zegt de gedeputeerde te willen afwachten 
of er werkelijk geld vrijkomt. De gedeputeerde stemt in met het agenderen van de betreffende brief 
van de provincie Groningen. Het door D66 gevraagde overzicht komt er. 
 
Toezegging: 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat het door D66 gevraagde overzicht (relatie verkeersongevallen en 
onderhoudsniveau provinciale wegen) er komt. 
 
Het statenvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.  
 

 
G6. Statenstuk 2015-676 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 april 2015, Jaarstukken 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn tevreden met de per brief beantwoorde vragen en kunnen instemmen met de jaarstuk-
ken. De fractie van D66 vraagt naar de stand van zaken m.b.t de spoorboog bij Hoogeveen. De GL-
fractie vraagt naar de provinciale bijdrage aan de Asser TT-nacht. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Over de subsidie voor de TT-nacht meldt gedeputeerde Brink dat er een subsidieverzoek van  
€ 35.000,- is binnengekomen. Hier moet nog naar worden gekeken.  
De gedeputeerde meldt dat 4 jaar geleden voor een goede verbinding tussen Groningen en Zwolle 
besloten is.  
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Deze wens stond boven een intercity station in Hoogeveen. Er zijn nu berekeningen van NS en Pro-
Rail, die aangeven dat de spoorboog bij Hoogeveen nodig is. De treinen kunnen dan sneller Hooge-
veen passeren en dan zal er geen intercity station in Hoogeveen komen. De gedeputeerde had graag 
de mogelijkheid opengehouden om in de toekomst een ic-station in Hoogeveen aan te leggen. Hij 
meldt dat er zeer waarschijnlijk een bijeenkomst voor de Hoogeveense raad en PS komt. Hierbij wordt 
door NS en ProRail  uitgelegd waarom de spoorboog Hoogeveen moet worden aangelegd. 
 
Het statenvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
H.  Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Instelling stembureau: conform artikel T3 van de Kieswet is de voorzitter van Provinciale Staten tevens 
voorzitter van het stembureau. De voorzitter benoemt met instemming van PS tot leden van het stem-
bureau de heer Zwiers (PvdA) en de dames Meeuwissen (VVD) en Siertsema (D66). 
 
De presentielijst is getekend door 40 Statenleden. Het verzoek van het afwezige Statenlid de heer 
Moinat om bij volmacht te stemmen is door de voorzitter van Provinciale Staten ingewilligd. Mevrouw 
Smits (SP) is door de heer Moinat aangewezen om als gemachtigde op te treden. 
 
De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vangt aan om 15.00 uur. De 
Staten hebben als volgt gestemd:  
Lijst Partij Aantal op de lijst uit-

gebrachte stemmen 
Stemmen op kandidaat (incl. 
nummer) 

Aantal 

1. VVD 7 1.   L.M.H.A. Hermans (m) 7 
2. PvdA 7 10. mw. J.G. Vlietstra (v) 7 
3. CDA 6 1.   L.C. Brinkman (m) 6 
4. PVV 5 12. A.J.M. van Kesteren (m) 5 
5. SP 5 1.   M.J.M. Kox (m) 5 
6. D66 4 1.   T.C. de Graaf (m) 

5.   mw. A.L. Bredenoord (v) 
3 
1 

7. GroenLinks 2 1.   mw. M.H.A. Strik (v) 2 

8. ChristenUnie 3 1.   R. Kuiper (m) 3 
10. 50PLUS 1 1.   J. Nagel (m) 1 
12 Onafhankelijke 

Senaatsfractie 
1 3.   mw. M.J. Sloot (v) 1 

 
 
I.  Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 1 juli a.s. 
 
De vergadering wordt gesloten om 16.50 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2015. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 


