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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 11 maart 2015 
 
 
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. 
 
De aangenomen 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) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.A.M. Mentink (CDA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA) 
P.H. Oosterlaak (SP) (aanwezig om 10.55 uur) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
H. van de Pol (CDA) 
mevrouw G. Seinen (CDA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
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) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
mevrouw E.H. Philips (PVV) vanaf agendapunt H 
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A/B.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 10.00 uur de laatste reguliere vergadering in deze bestuursperiode en deelt 
mee dat in de ontvangstzaal tijdens de lunch presentaties zijn van Landschapsbeheer Drenthe (na-
mens de Groene organisaties) en Kunst en Cultuur (K&C). Rond 15.00 uur zullen deelnemers van 
Gast van de Staten welkom worden geheten. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda worden twee punten toegevoegd, te weten: agendapunt H, op voorstel van de fracties 
van de PvdA en VVD, een motie vreemd aan de orde over steenmarters en roeken. En agendapunt I, 
op voorstel van de fractie van GroenLinks, een motie vreemd aan de orde over de catering. 
De heer Mentink (CDA) heeft aangegeven een vraag te willen stellen over agendapunt G1 (Vaststel-
ling Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen). Besloten wordt hiervoor ruimte te bieden. 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 28 januari 2015 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
De voorzitter vraagt of er bedenkingen/wensen zijn naar aanleiding van punt A8 van de lijst van inge-
komen stukken (brief van 18-2-2015 over subsidie Zonnepark Drenthe BV). Deze brief wordt in deze 
PS-vergadering behandeld, omdat de brief na de statencommissievergadering FCBE is binnengeko-
men. De behandeling van de brief is aan termijnen gebonden. 
De fractie van de PVV heeft ideeën over de situering van een zonnepark.  
Gedeputeerde Van de Boer merkt op dat geprobeerd wordt concrete initiatieven te honoreren, maar 
op voorhand wordt dit niet in de subsidieverordening situering van zonneparken bepaald. Procedureel 
is dit niet mogelijk. 
De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS over kan gaan tot subsidieverlening. 
  
De CU-fractie vraagt om agendering van punt A12 van de LIS (brief van 4-3-2015 over beantwoording 
vragen inzake inzet werkervaringsplaatsen) op de eerstvolgende vergadering van de commissie 
FCBE.  
De fractie van D66 vraagt om agendering van punt A15 van de LIS (brief van 10-3-2015 over intentie-
verklaring K&C-ICO-De Kunstbeweging) op de eerstvolgende statencommissievergadering FCBE. 
De vergadering stemt met beide in. 
De heer Vester (SP) heeft een vraag n.a.v. punt A10 (brief van 20-2-2015 over onderzoek Transferium 
De Punt), hij vraag of het zgn. ‘kralensnoer’ wordt meegenomen in het onderzoek.  
Gedeputeerde Brink beantwoordt deze vraag bevestigend. 
 
 
F.  Rondvraag 
Tijdens agendapunt F. draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan de vice-voorzitter. 
De heer Stelpstra (CU) en mevrouw Van der Tol (D66) hebben vragen gesteld over een artikel in het 
Dagblad van het Noorden waarin de Commissaris van de Koning een reactie geeft over de plaatsing 
van windmolens in Drenthe. 
De fracties van D66 en CU willen weten waarom de Commissaris zich heeft uitgelaten over windmo-
lens en of de CdK zich wel had moeten uitlaten over dit politiek beladen dossier. 
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De heer Tichelaar geeft aan dat zijn uitlatingen onderdeel waren van een persoonlijk profiel in het 
Dagblad van het Noorden. Het waren uitlatingen van een a-typische commissaris, waar Drenthe bij de 
werving om vroeg. Hij wil graag mensen en processen versnellen. De discussie over windmolens vindt 
plaats in Den Haag, de CdK grijpt alle kansen om deze discussie te beïnvloeden. Hij doet dit voor de 
inwoners van Drenthe. 
De Commissaris betreurt het samenvallen van het tijdstip van publicatie van het artikel en de uitlatin-
gen van de PvdA over het onderwerp wind. Er is geenszins sprake van lijstduwerschap. Hij geeft aan 
boven de partijen te staan. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties zijn tevreden met de verantwoording van de CdK, de fracties van CU en D66 hadden 
graag een andere timing gezien van de uitlatingen van de heer Tichelaar. 
 
 
G.  Voorstellen  

 
G1. Statenstuk 2015-656 
Voorstel van het college van GS van 15 januari 2015, kenmerk 3/3.3/2015000083, Vaststelling 
Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen 
De heer Mentink (CDA) vraagt aandacht voor de financiële afwikkeling van de betaling van waarde-
vermeerdering van grond. Voorheen stond hier een periode van 26 jaar voor. Het voorstel gaat uit van 
vrijwel onmiddellijke betaling (artikel 6 van het voorstel). De heer Mentink vraagt om gepast omgaan 
met de betalingsregeling.  
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat dit reeds gebeurd. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G2. Statenstuk 2015-657 
Voorstel van het college van GS van 13 januari 2015, kenmerk 3/3.6/2015000079, Gemeen-
schappelijk besluit tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van het Reglement voor het 
Waterschap Reest en Wieden 2008 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  

 
 
G3. Statenstuk 2015-667 
Voorstel van het college van GS van 20 januari 2015, kenmerk 3/3.7/2015000082, Uitvoering 
moties Begroting 2015, 2e wijziging Begroting 2015 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G4. Statenstuk 2015-669 
Voorstel van het Presidium van 26 januari 2015, kenmerk 5/SG/201403581, Financieel toezicht 
2015 BZK 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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G5. Statenstuk 2015-668   HERZIEN 
Voorstel van het college van GS van 26 februari 2015, kenmerk 3/3.13/2015000139, Herziening 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap en vaststelling Subsidieverordening natuur- en land-
schapsbeheer Provincie Drenthe 2016 
 
Na stemming is het voorstel met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G6. Statenstuk 2015-670 HERZIEN 
Voorstel van het Presidium van 26 januari 2015, kenmerk 5/SG/201500200, Regeling grote pro-
jecten 
De fractie van de VVD spreekt zijn dank uit aan de Commissie van Onderzoek, de fractie is content 
met het voorstel. De VVD pleit voor het selectief gebruik van dit zware instrument. De SP-fractie heeft 
geen bezwaar tegen het voorstel, maar dient toch uit oogpunt van preventie samen met PvdA en CU 
een amendement (A 2015-1) in. De fracties van D66 en PVV stemmen in met de regeling. 
 
Toelichting voorzitter Commissie van Onderzoek (CvO): 
De heer Beerda, voorzitter van de CvO, is blij met de positieve reacties. Het instrument zal selectief 
worden gebruikt, PS staan sterker met deze Regeling grote projecten. De Commissie kan zich vinden 
in het amendement. 
 
Er zijn geen opmerkingen vanuit het College van GS. 
   
Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2015-1 Amendement door SP, CU en PvdA 
Voor: SP, CU, PvdA, VVD, CDA, GL, D66 en PVV 
Tegen: - 
Het amendement is aangenomen. 

Regeling grote projecten 

 
Na stemming is het geamendeerde voorstel met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G7. Statenstuk 2015-671 
Voorstel van het college van GS van 29 januari 2015, kenmerk 5/3.1/2015000284, Hoogwaardige 
communicatienetwerken Drenthe (breedband) 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties kunnen instemmen met het voorstel. De fracties erkennen dat er zo snel mogelijk snel 
internet in het buitengebied moet komen. 
De fractie van de PvdA spreekt waardering uit voor de bewonersinitiatieven. De fractie vindt dat er 
snel gestart moet worden met de pilots. De CDA-fractie ziet in het voorstel een goede inzet om te 
gaan starten, toch wil de fractie nog meer haast maken. De fractie dient daarom, samen met de fractie 
van D66, een amendement (A 2015-1) in. De fracties beogen hier meer en betere voorlichting mee. 
De D66-fractie pleit voor actie in plaats van praten. De fracties van CDA en D66 vragen om geen extra 
drempel op te werpen door banken mee te laten doen in het voorstel. 
De SP-fractie pleit voor het aanhouden van het voorstel, in verband met de onlangs verkregen infor-
matie van minister Kamp, die alle witte gebieden wil voorzien van snel internet. Ook vraagt de SP zich 
af of snel internet voor iedere inwoner financieel haalbaar is, mogelijk valt er een regeling te treffen om 
minder draagkrachtigen te helpen.  
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De fractie van de PVV zou ook het voorstel willen aanhouden, de fractie wil graag meer tijd om de 
financiële kant te onderzoeken. De CU-fractie vindt het voorstel een goede start, maar er moet nu met 
vliegende vaart worden begonnen. De fractie zet de focus op realisatie. 
De GL-fractie is positief over het voorstel, zij dringen aan op starten: de interim-trekker kan oplossin-
gen bedenken, niet PS. 
De fractie van de VVD is blij met het voorliggende statenstuk, de fractie staat voor snel internet. De 
fractie kan zich niet vinden in het amendement en komt daarom zelf met een motie (M2015-3). De 
motie roept op om in gesprek te gaan met koplopers voor breedband om duidelijk te krijgen wat nodig 
is om daadwerkelijk te starten. De andere fracties zijn niet voor de motie, zij vragen zich af wat de 
toevoeging is en of het niet vertragend werkt. Men wil juist aan de slag. 
Na beraad worden amendement 2015-2 en de motie 2015-3 ingetrokken, en dienen de fracties van 
CDA, D66, PvdA en VVD een nieuw amendement in (A 2015-3). Met dit amendement wordt besloten 
het bedrag om het Breedbandplatform op te richten, te verhogen van € 100.000 (bedrag dat wordt 
voorgesteld in het Statenstuk) tot € 200.000. Om sneller aan de slag te kunnen wordt bij een drietal 
pilots afgezien van eerder vastgestelde criteria, waardoor de voorbeeldprojecten sneller gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Van der Tuuk: onderschrijft nogmaals de noodzaak van snel internet voor het buiten-
gebied van Drenthe. De gedeputeerde ziet niets in het aanhouden van het voorstel, de oplossing van 
minister Kamp biedt geen 100% oplossing voor de problematiek in Drenthe. De gedeputeerde is posi-
tief over het amendement. Er kan worden gestart, de witte gebieden (-zonder snel internet-) zullen 
afnemen. 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2015-2 Amendement door CDA en D66 
De motie is ingetrokken en vervangen door het amende-
ment A 2015-3 

Breedband 

M 2015-3 Motie door VVD 
De motie is ingetrokken en vervangen door het amende-
ment A 2015-3 

Versnellen aanleg glasve-
zel 

A 2015-3 Amendement door CDA, PvdA, D66 en VVD 
Voor: SP, CU, PvdA, VVD, CDA, GL, D66 en PVV 
Tegen: - 
Het amendement is met algemene stemmen aangeno-
men 

Breedband 

 
Na stemming is het geamendeerde voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

 
 

G8. Statenstuk 2015-672 
Voorstel van het Presidium van 2 maart 2015, kenmerk 10/SG/201500379, Benoeming nieuwe 
accountant provincie Drenthe  
Het contract met de huidige accountant Ernst@Young Accountants loopt per 1 juli 2015 af. Besloten is 
een nieuwe accountant te selecteren via een procedure van Europese aanbesteding. Deze procedure 
heeft geleid tot het advies om Ernst@Young Accountants voor te dragen voor benoeming als accoun-
tant van de provincie Drenthe voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2019.  
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Toelichting voorzitter Begeleidingscommissie Accountant (BCA): 
De voorzitter van de BCA, mevrouw Meeuwissen, deelt mee dat de commissie unaniem heeft geko-
zen voor de voordracht van Ernst@Young Accountants. Gevraagd wordt om in te stemmen met het 
voorstel. 
 
Het voorstel wordt zonder beraadslaging met algemene stemmen aanvaard.  

 
 

H. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer; standpunt minister van Economische Za-
ken; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 februari 2015 en brief van minister 
Kamp van 3 februari 2015 over opstellingsvariant 
 
Bij agendapunt H. verlaat Statenlid Mentink (CDA) de vergadering. Dhr. Mentink neemt niet deel aan 
de beraadslagingen noch aan de stemming i.v.m. privé betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
De fractie van de PVV vindt dat de provincie Drenthe niet luistert naar de eigen bevolking, daarom 
dient de fractie een motie (M2015-4) in om nieuw representatief draagvlakonderzoek onder bewoners 
van de windmolengebieden uit te voeren. De PVV wil afzien van de molenplannen bij het ontbreken 
van draagvlak bij de meerderheid van de bevolking. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Alle fracties gaan in op de motie van de PVV-fractie. 
De PvdA-fractie ziet niets in de motie, de fractie ziet het als volharden in terugkijken. De fractie van de 
PvdA wil zich verdiepen in zonne-energie, naast windenergie. De fractie van de VVD zal tegen de 
motie stemmen, de afspraken zijn gemaakt, de discussie moet niet steeds opnieuw plaatsvinden. Het 
maximale is uit de onderhandelingen gehaald. De fractie van de VVD is blij met de duidelijkheid voor 
alle partijen. De fractie van het CDA bedankt GS voor de briefwisseling, duidelijk is nu dat de Minister 
zijn standpunt heeft bepaald. De motie van de PVV heeft volgens het CDA geen zin. De SP-fractie 
geeft aan dat reeds alle vormen van moties wel naar minister Kamp zijn gegaan, een nieuwe motie 
ziet de fractie niet zitten. De fractie van de CU staat voor de gemaakte afspraken, de fractie pleit voor 
het zorgvuldig omgaan met bewoners. De GL-fractie is voor windenergie op land, maar mist de zorg 
om de ontstane situatie en de bewoners. 
De D66-fractie vraagt zich af of er toegevoegde waarde is bij een nieuw draagvlakonderzoek, de frac-
tie ziet liever concrete plannen. De fractie wil geen valse beloften wekken, ze willen samen met bewo-
ners uit de impasse komen. De D66-fractie dient daarom een motie (M2015-5 Oproep minister Kamp 
uitvoering motie gebiedscoördinator) in. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: maakt nogmaals duidelijk dat de afhankelijkheid van fossiele brandstof 
moet verminderen. Er moet meer groene energie komen, uit wind maar ook uit andere vormen. In de 
zoektocht had draagvlak meegenomen moeten worden, dit is niet of te weinig gebeurd. 
GS hebben steeds gevraagd om duidelijkheid, die duidelijkheid is nu gekomen. GS proberen nu nog 
de ‘scherpe kanten’ van de uitkomsten te wijzigen (het voorstel dat dorpen aan twee kanten worden 
omringd door windmolens en de plaatsing van windmolens op zeer korte afstand van huizen). GS 
stellen voor na de verkiezingen een startconferentie te houden met de dan verantwoordelijke gedepu-
teerden m.b.t. het dossier wind. 
De motie 2015-4 wordt ontraden, motie 2015-5 onderstreept wat al eens onder de aandacht is ge-
bracht, herhaling is een goed middel, de motie krijgt een positief pre-advies. 
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Gedeputeerde Van de Boer: geeft aan de ‘pijnpunten’ inclusief andere zorgpunten onder de aandacht 
te brengen bij minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). Dit wordt niet alleen voor Drenthe aangege-
ven, maar in noordelijk verband (inclusief Noord-Holland). Er is oog voor nieuwe energieopwekkingen. 
 
De heer Stel (VVD) legt de volgende verklaring af: de fractie is tegen M 2015-4 omdat de afspraken nu 
zijn gemaakt, niet opnieuw onderzoek, de VVD wil zich inzetten door te lobbyen in Den Haag. De heer 
Stelpstra (CU) legt eveneens een verklaring af. De CU stemt tegen M 2015-5, het betreft hier een 
aangehouden motie waarover nog niet is gestemd in de Tweede Kamer. 
 
Nu het gaat om een nog aangehouden motie in de Tweede Kamer vraagt de voorzitter of de fractie 
van D66 de motie wil handhaven. 
Na ampel beraad besluit de D66-fractie om de motie toch in stemming te brengen. 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-4 Motie door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: SP, CU, PvdA, VVD, CDA, GL en D66 
De motie is verworpen. 

Draagvlakonderzoek 

M 2015-5 Motie door D66 
Voor: D66, PvdA en CDA 
Tegen: SP, CU, VVD, PVV en GL 
De motie is verworpen. 

Oproep tot uitvoering 
motie gebiedscoördinator 

 
 
I.  Motie Vreemd aan de orde (Steenmarters en roeken) 
De fracties van de PvdA en VVD dienen een motie vreemd aan de orde in, met als onderwerp ‘steen-
marters en roeken’. 
De fracties hebben tijdens werkbezoeken kennis genomen van de overlast en schade door de ge-
noemde diersoorten. In de motie wordt GS gevraagd de toestemming tot bestrijding van roeken uit te 
breiden door het aanpassen van de provinciale Verordening Vrijstelling Grondgebruiker. Tevens wordt 
verzocht een lobby te starten richting de staatssecretaris om de steenmarter op de provinciale vrijstel-
lingslijst te krijgen. Indien dit slaagt, dan is ook voor de steenmarter een adequate bestrijding in Dren-
the mogelijk. De intentie van de motie is om eenvoudiger overlast te kunnen bestrijden. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van SP en GL steunen de motie niet, volgens de fracties zijn er voldoende mogelijkheden 
om de overlast te bestrijden, zij zien de motie als ‘verkiezingsretoriek’. De heer Vester (SP) merkt nog 
op dat naar alle waarschijnlijkheid voor de zomervakantie een nieuwe landelijke Natuurwet wordt aan-
genomen. De SP vindt het overbodig om nu actie te ondernemen. De fractie van het CDA geeft aan 
de motie te zullen steunen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: ontraadt de motie. De genoemde acties in de motie zijn overbodig. Het 
Flora- en Faunaplan biedt de gevraagde mogelijkheden tot aanpak al. De uitvoering van de motie leidt 
(juist) niet tot vereenvoudiging van bestrijding.  
Na beraad besluiten de indieners van de motie vreemd aan de orde, deze aan te houden tot na de 
verkiezingen.  
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Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-6 Motie door PvdA en VVD 
De motie is aangehouden. 

Steenmarters en roeken 

 
 
 
J. Motie Vreemd aan de orde (Catering)  
De fractie van GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde inzake catering in. De fractie wil de 
mensen van de catering bedanken voor de prima verzorging van de vergaderingen in de afgelopen 
jaren. De catering wordt bedankt met bloemen en applaus van de aanwezigen. 
 
 
K. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 25 maart. 
De vergadering wordt gesloten om 16.25 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 maart 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 2015-1

ChristenUnte
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0
PvoA

Ame ndement va n STATENSTU K 2Ot5-67 O Regel i ng grote projecte n.

Provinciale Staten van Drenthe;

in vergadering bijeen op woensdag 11- maart 201-5;

Gehoord de beraadslaging:

Met betrekking tot Statenstuk 2075-670 Regeling grote projecten

Besluiten:

A/\v r, Artikel L.2l van hoofdstuk l- van de regeling Grote projecten Provincie Drenthe als volgt te wijzigen

en aan te vullen:

"De risico's, waaronder financiële, die worden gedragen door de provincie Drenthe zijn bekend en

ingeschat; met name die risico's die wanneer zijzich daadwerkelijk voordoen ernstige schade

toebrengen aan de provincie."

Toelichting:

De strekking van het amendement is preventief en streeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid na

Namens de fracties van de

SP ChristenUnie

Louise Smits Tjisse Stelpstra

A nn,o,r*-r J-



CDA

A 201 5-3

PvoA
Drenthe

Drenthe

AMEN DEMENT Hoogwaardige Communicatienetwerken D renthe ( Breedband )

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 11 maart 2015, ter behandeling van Statenstuk 2015-671

betreffende Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe (breedband),

Besluiten in bovengenoemd Statenstuk het besluit

BESLUITEN:
l, in te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe;

ll. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 100.000,- per jaar voor de periode 2015-2017 voor de

oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en dit te dekken uit bestaand budget;

lll. kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend financieren)
voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en in te stemmen met de criteria waaronder deze middelen

worden ingezet:
'1 . externe beoordeling van de aanvraag;
2. bereidheid van banken en de desbetreffende gemeente om mee te financieren;

3. het netwerk moet aansluiten op bestaande infrastructuur en verkoopbaar zijn;

lV. af te zien van de in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neergelegde procedure

van wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven € 150.000,--.

te wijzigen als volgt:
Besluiten
I. ln te stemmen met het ondersteunen van de totstandkoming van het Breedbandplatform Drenthe;

(Ongewijzigd)

ll. ln te stemmen met het beschikbaar stellen van € 200.000, - per jaar voor de periode 2015-2017 voor de

oprichting van het Breedbandplatform Drenthe en andere ondersteunende activiteiten en dit te dekken uit
bestaand budget
(gewijzigd)

lll. Kennis te nemen van het inzetten van de gereserveerde € 3 miljoen (Reserve opvang revolverend

financieren) voor het verstrekken van leningen aan initiatieven en in te stemmen met de criteria waaronder
deze middelen worden ingezet:

1. Deskundige beoordeling van de aanvraag
2. het netwerk moet aansluiten op bestaande infrastructuur en verkoopbaar zijn;

(Gewijzigd)

lV. het College van GS de vrijheid te geven om bij een drietal pilots af te zien van de eerder vastgelegde
technische criteria), om te komen tot snelle realisatie van voorbeeldprojecten.

e in artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe neergelegde

wensen en bedenkingen bij subsidiëring door Gedeputeerde Staten boven € 150.000,

)
Assen, 11 maart 2015 Provinciale Staten voornoemd

van Dalen (D66) Willemien Meeuwissen(WD)

D66
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