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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 11 november 2015 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het 
volgende adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
Aangenomen moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter (tot agendapunt H3) 
J.J. Baltes, voorzitter (VVD) (vanaf punt H3) 
 
de leden: 
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) 
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) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
F. van de Pol (SP) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) (vice-voorzitter) 
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) 
J. Tichelaar (vanaf agendapunt H3) 
 
Afwezig: 
Gedeputeerde A. van der Tuuk (PvdA) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en deelt mee dat de heer van der Tuuk afwezig is. 
Het college vervangt hem gezamenlijk tijdens deze begrotingsvergadering. Om die reden is de heer 
Baltes vanaf agendapunt H3 ‘Begroting’ voorzitter van de vergadering. Mevrouw Siertsema zal dan 
haar plaats innemen als vice-voorzitter.  
 
C.      Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag betreffende de immi-
grantenstroom van de fractie van de PVV. Deze motie wordt toegevoegd als agendapunt I.  
 
D. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 23 september 2015  
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 14 oktober 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
F. Ingekomen stukken 
Naar aanleiding punt A5 op de lijst met ingekomen stukken (beantwoording vragen van CU over toe-
genomen vluchtelingenstroom) vraagt de heer Vester (SP) om bevestiging van zijn beeld m.b.t. de 
buslijnen 73 en 273. Volgens hem blijft buslijn 73 (de lijn Emmen Ter Apel) gewoon bestaan, er wordt 
gewerkt aan aanpassing van de route en uitbreiding van het aantal bussen. De buslijn 273 (de lijn 
centrum Ter Apel naar het penitiair centrum Ter Apel) wordt mogelijk opgeheven of komt te vallen 
onder vervoer door vrijwilligers. 
Gedeputeerde Brink bevestigt dat de woorden van de heer Vester correct zijn. 
 
Toezegging: 
Gedeputeerde Brink zegt toe binnen 14 dagen te komen met een schriftelijke memo m.b.t. de actuele 
stand van zaken van de buslijnen van en naar het asielzoekerscentrum Ter Apel.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
  
G. Rondvraag 
De fractie van D66 stelt vragen over de extra ondergrondse gasopslag in Langelo. De fractie vraagt 
wat er gedaan kan worden om zwaardere bevingen bij Langelo te voorkomen én wanneer de bewo-
ners hierover geïnformeerd worden. Tevens vraag de fractie naar het moment dat het toegezegde 
onderzoek naar aardbevingsschade in Noordenveld van de NAM wordt gepresenteerd. De fracties van 
SP, CU en PvdA delen de ongerustheid. In de Tweede Kamer heeft de CU-fractie vragen aan minister 
Kamp gesteld over mogelijke zwaardere aardbevingen bij Langelo door uitbreiding van de gasopslag.  
De Drentse CU vraagt zich af wat PS en GS kunnen doen richting het ministerie van EZ.  
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan de druk richting de NAM op te voeren, hij heeft al diverse keren 
naar het genoemde onderzoek geïnformeerd. Hij begrijpt de zorgvuldigheid van de NAM, maar ver-
wacht de uitkomsten op korte termijn. Gedeputeerde Stelpstra zal zich deze week weer melden bij de 
NAM om zijn bezorgdheid te uiten. De heer Vester krijgt informatie uit deze bijeenkomst. 
 
Toezegging van de gedeputeerde: 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe met een notitie te komen, waarin staat beschreven wat er in techni-
sche zin speelt bij de extra gasopslag in Langelo.  
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H. Voorstellen 
 
H1. Statenstuk 2015-697 
Voorstel van de commissaris van de Koning van 28 oktober 2015, Functiehuis Statengriffie 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

H2. Statenstuk 2015-705 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 2 november 2015,  
Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
De voorzitter feliciteert de heer Bergwerf, 50PLUS, met zijn benoeming. Hij zal plaatsnemen in de  
Statencommissie FCBE. 

 
 

H3. Statenstuk 2015-701 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1 oktober 2015, Begroting 
2016, Nota van aanbieding 
 
De fracties zijn over het algemeen positief over het document en spreken hun waardering uit richting 
GS en ambtenaren. Alle fracties stemmen in met de Begroting 2016, met uitzondering van de PVV. In 
de eerste termijn worden 12 moties ingediend, hiervan worden 5 moties aangenomen, 2 verworpen, 2 
aangehouden en 3 ingetrokken. 
Als sprekersvolgorde wordt gekozen 1e de grootste oppositiepartij, daarna de grootste coalitiepartij, 
vervolgens de 2e grootste oppositiepartij enzovoort. 
 
Samengevat wordt door de fracties het volgende opgemerkt: 
SP: 
De fractie spreekt van een goede begroting, al valt er nog wel winst te behalen. De fractie vindt dat het 
onderdeel werkgelegenheid breder uitgelegd kan worden dan dat het college doet in het stuk. Ook lijkt 
het dat de extra inzet op recreatie, rechtstreeks naar Marketing Drenthe gaat. Dit is geen goed plan. 
De fractie pleit voor het tegengaan van verkoop van sociale huurwoningen, immers het tekort aan 
deze woningen wordt daarmee steeds groter. De SP pleit voor betere gebiedsontwikkeling voor de 
regio Groningen-Assen en niet voor verbetering levensvatbaarheid van GAE. Verder spreekt de fractie 
de ongerustheid uit m.b.t. risico-ontwikkeling Attero. De fractie vraagt zich af of de handhaving van de 
subsidies voor STAMM, Zorgbelang en BOKD voldoende is. De fractie vraagt ook of het door de ge-
deputeerde genoemde flexbudget een extra budget is of dat het in de plaats komt van het basisbudget 
voor deze organisaties.  
 
VVD: 
Allereerst geeft de fractie een compliment aan Drentse burgemeesters, wethouders en inwoners hoe 
is omgegaan met de problemen rondom de uitbreiding van de opvang van vluchtelingen. 
De VVD is verheugd met de ambitieuze begroting. De fractie noemt een zestal punten om de werk-
loosheid terug te dringen en de economie te stimuleren.  
Als eerste wordt snel internet genoemd, dit moet op korte termijn beschikbaar komen voor heel Dren-
the, wellicht biedt inspanning van de KPN om o.a. gebruik te maken van het mobiele 4G-netwerk mo-
gelijkheden. Ook pleit de fractie voor wijziging van het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De frac-
tie dient daartoe samen met SL een motie in (M2015-22 Wijzigen inkoopbeleid) in. Zij zijn van mening 
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dat er in het inkoopbeleid van de provincie Drenthe te weinig aandacht is voor het gunnen van op-
drachten specifiek aan Drentse ondernemers. Als derde punt wordt genoemd het oprichten van een 
platform voor ketenbenadering (Drenthe voor Drenthe) naar een voorbeeld in de regio Eindhoven. Het 
blijkt dat veel partijen elkaar niet kennen. De fractie dient hiervoor samen SL een motie (M 2015-23 
Platform Drenthe voor Drenthe) in. Het college wordt verzocht om een platform op te zetten, waarin 
het bedrijfsleven wordt uitgenodigd en uitgedaagd (in een ketenbenadering) mogelijkheden voor sa-
menwerking te onderzoeken. Als vierde geeft de VVD aan dat de provincie actief op zoek moet gaan 
naar gemeenten die willen experimenteren met regelvrije zones. Hierdoor kan er een nieuwe invulling 
gegeven worden aan lege woonwijken en bedrijventerreinen. Samen met SL dient de VVD een motie 
in (M 2015-24  Ruimtelijke experimenten). In de motie worden GS opgeroepen om te onderzoeken 
welke experimenten op het gebied van regelarm, regelluw of regelvrij bouwen in andere provincies 
plaatsvinden en wat hiervan de resultaten zijn. Deze motie wordt in de tweede termijn ingetrokken, 
omdat de gedeputeerde stelt dat de inhoud van de motie in lijn is met het huidige beleid. Als 5e punt 
noemt de fractie ‘internet of things’ voor de provincie Drenthe. Dit is een netwerk waarin allerlei appa-
raten via sensoren met elkaar communiceren. Zo'n netwerk kan worden toegepast op allerlei terreinen 
zoals de zorg en de landbouw. De fractie overweegt een motie, maar na beantwoording van de gede-
puteerde wordt hiervan afgezien. Als laatste noemt de fractie krimpbeleid. De fractie vraagt om een 
regeling voor bewonersinitiatieven die reeds waren gestart via de tenders.  

PVV:                                                                                                                                                       
De fractie is blij met een begroting die meer ruimte biedt. De fractie geeft aan dat er moeilijk grip te 
krijgen is op de omvang van de ambtelijke organisatie. De PVV zou graag zien dat de organisatie ie-
dere 5 jaar wordt doorgelicht door een organisatieadviesbureau. De fractie is blij dat de ‘groene geur’ 
(bijna) is verdwenen uit de begroting, de fractie vond dat er sprake was van overwaardering van de 
natuur. Voor wat betreft GAE vindt de fractie dat het vliegveld bij de infrastructuur hoort en infrastruc-
tuur kost nu eenmaal geld. De fractie pleit voor een zonnepark bij GAE. M.b.t. windturbines zegt de 
fractie de betrokkenheid van burgers van belang te vinden. Ze steunen alle bewoners die tegen wind-
energie zijn. De PVV vindt dat de provincie de gemeente Emmen onder druk zet.                            
Gezien de positieve financiële situatie wil de PVV een gebaar maken naar de bevolking door de op-
centen te bevriezen. De fracties van VVD en SL geven aan dat hiervoor in de begroting 2016 nog 
geen ruimte is. De PVV zoekt dekking voor de plannen in bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. De 
fractie dient een motie in (M 2015-25 Opcenten). Het college van GS worden hiermee verzocht om de 
opcenten voor motorrijtuigenbelasting te bevriezen op het bestaande niveau. Na beraad wordt beslo-
ten de motie aan te houden tot de behandeling van de Voorjaarsnota. 

PvdA:                                                                                                                                                     
De fractie stemt in met de begroting 2016 en het meerjarenperspectief. Nu concrete plannen maken 
met PS en externe partijen. De PvdA heeft gevraagd om inzicht in de manier waarop samenwerkings-
verbanden zich ontwikkelen en wat ze opleveren. De toegezegde rapportage van GS in de P&C cy-
clus wacht de fractie af. De fractie heeft gevraagd om kwaliteit bij alle op te stellen plannen. De fractie 
ziet daarbij het liefst een Drenthe profiel waarmee in alle sectoren kan worden gewerkt. De fractie 
vraagt aandacht voor het reiskostenprobleem voor 16- en 17-jarige MBO-scholieren. Begin 2016 komt 
de PvdA met een initiatiefvoorstel voor duurzaamheidsmaatregelen in samenwerking met sportvereni-
gingen. Voor wat betreft volkshuisvesting ligt er een opdracht, er is behoefte aan meer geschikte en 
betaalbare woningen. Hier ziet de fractie een actieve rol voor GS. De PvdA vraagt verder om een fre-
quentere rapportage over de organisatieontwikkeling. Zorgen maakt de PvdA zich over het feit dat 
steeds meer bedrijven sluiten of vertrekken. De fractie vraagt of de provincie via het Projectenbureau 
of de NOM een (pro actieve) rol kan spelen. De fractie vraagt het college of zij de rol van aanjager en 
verbinder pakt bij de Participatiewet. De PvdA is benieuwd naar nota m.b.t. het sociaal domein, de 
fractie verwacht een kwalitatief goede nota met een visie die past bij de maatschappelijke ontwikkelin-
gen.  
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De fractie vraagt of het college wil samenwerken met gemeenten bij het beschikbaar stellen van blij-
versleningen, zodat particuliere woningbezitters met een lening van de gemeente hun huis kunnen 
aanpassen zodat men langer zelfstandig kan wonen.  

D66:                                                                                                                                                       
De fractie is blij met de goed leesbare begroting, complimenten. D66 memoreert aan de vorige jaar 
ingetrokken motie m.b.t. verantwoording dienstreizen. De fractie is blij met de openheid over de 
dienstreis naar China en wil een dergelijke verantwoording graag bij elke buitenlandse reis. D66 vindt 
dat het nieuwe college nauwelijks aandacht heeft voor duurzaamheid en groen. De fractie vraagt het 
college op deze onderdelen meer inzet te tonen. De fractie geeft aan dat de onlangs ingediende D66-
motie v.w.b. verduurzaming schoolgebouwen is ingetrokken omdat gedeputeerde Stelpstra de toe-
zegging heeft gedaan met informatie te komen. Deze informatie is nog niet aangeleverd. D66 geeft 
aan trots te zijn op de Drentse cultuur. De fractie dient een motie in (M 2015-27 Drenthe als voorpor-
taal voor Europese Culturele Hoofdstad). In de motie worden GS opgedragen om culturele instellingen 
en ondernemingen in Drenthe te stimuleren de mogelijkheden te verkennen om aan te sluiten bij 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. D66 vraagt om de inzet van GS voor Dryport 
Coevorden. Ze dienen hiertoe een motie in (M 2015-26 Versterking railgoederenvervoer Dryport Coe-
vorden Emmen). De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer is van groot belang voor de regio 
Zuid-Oost Drenthe. De afgelopen 10 jaar heeft het spoorgoederenvervoer te maken gehad met diver-
se kostenstijgingen. Met de motie wordt het college opgedragen om in het belang van Dryport in ge-
sprek te gaan met het Rijk en Prorail, met als doel de concurrentiepositie van binnenlands spoorgoe-
derenvervoer te verbeteren. De fractie geeft tot slot aan trots te zijn op de wijze waarop in Drenthe is 
omgegaan met de problematiek rondom vluchtelingen. 

CDA: De fractie ziet recreatie en toerisme als groei sector en een belangrijke pijler voor Drenthe. De 
fractie is het eens met de ambitie van het college om fietsprovincie nummer 1 te zijn. De fractie 
spreekt de hoop uit dat ondernemers arrangementen gaan ontwikkelen met Wildlands en het Werel-
derfgoed. Het CDA vraagt hierbij inzet van GS. De fractie wijst op de kans om een koppeling te maken 
tussen vitaal platteland en duurzaamheid, door met steun van de provincie bijv. dorpshuizen en 
zwembaden te voorzien van zonnepanelen. Het baart de CDA-fractie zorgen, evenals de PvdA, dat er 
veel bedrijven vertrekken uit de provincie. De fractie vraagt het college, vanuit haar regierol, een na-
drukkelijker rol in te bouwen voor acquisitie om zo bedrijven te interesseren zich te (blijven) vestigen in 
Drenthe. De fractie wijst nogmaals op het grote belang van breedband in Drenthe en vraagt naar de 
stand van zaken. De fractie heeft de vraag aan GS of de eerste contouren van het Masterplan Retail 
al zichtbaar zijn. Tot slot vraagt het CDA het college hoe zij tegenover ‘een kredietunie’ staat voor het 
MKB. 

GL:                                                                                                                                                          
GL heeft waardering voor de wijze waarop de begroting is opgesteld. De fractie wijst op een gesloten 
houding van GS naar de oppositiepartijen. Moties van de oppositie worden bijzonder vaak ontraden. 
De fractie heeft zorgen om de toekomst van GAE. GL is van mening dat er een betere afweging kan 
worden gemaakt als de provincie geen aandeelhouder meer is. Hiertoe dient de fractie een motie in 
(M 2015-30 Aandeelhouderschap Groningen Airport Eelde N.V.). Het college wordt hiermee opgeroe-
pen om bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 een voorstel te doen om het provinciaal aan-
deelhouderschap van GAE te beëindigen. De fractie dient, samen met de fracties van PvdA, CDA, en 
SP, een motie in (M 2015-35 Hartveilig Drenthe). Het college wordt opgeroepen om met UMCG Am-
bulancezorg en met de VDG de haalbaarheid van het project Hartveilig Drenthe verder te onder-
zoeken en PS bij de Voorjaarsnota 2016 hierover nader te informeren.                                         
GroenLinks geeft aan dat versnellen van de energietransitie noodzakelijk is om de doelstellingen voor 
CO2-reductie in 2020 te halen. De fractie dient een motie in (M 2015-29 Versnellen energietransitie en 
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energiebesparingsleningen). Met de motie worden GS opgeroepen om in de begroting extra middelen 
uit te trekken voor het versnellen van de energietransitie. Daarbij zou in ieder geval extra budget be-
schikbaar moeten komen voor leningen die erop gericht zijn energiebesparing en CO2-reductie te 
realiseren. De beantwoording van de gedeputeerde leidt ertoe dat GroenLinks de motie intrekt, want 
de gedeputeerde adviseert de motie in te dienen bij het punt energieagenda. GL vindt dat de CO2-
reductie meer inzet vergt en dient een motie in (M2015-32 Aanvullende maatregelen CO2-reductie na 
2020). Het college wordt opgeroepen om met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande 
CO2-reductie ook na 2020 te bewerkstelligen.                                                                                               
De fractie geeft aan dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in (delen van) Drenthe onder 
druk staat. De fractie dient hierover een motie in (M 2015-34 Zorginfrastructuur). Met de motie wordt 
het college verzocht om een toekomst- en beleidsvisie zorginfrastructuur op te stellen. Na de toezeg-
ging van de gedeputeerde dat de inhoud van de motie terugkomt in de uitwerking van het sociaal do-
mein, trekt de fractie de motie in. 

CU:                                                                                                                                                          
De fractie is tevreden over de begroting, ambities zijn groot. Drenthe doet het goed als het gaat om 
innovatieve bedrijven. De CU wil deze bedrijven graag behouden en wil dat het college ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten houdt. De fractie vindt dat het college in haar inspanningen om bedrijven vast 
te houden ver mag gaan; als bemiddelaar en als mede investeerder. V.w.b. GAE geeft de fractie aan 
geen extra geld beschikbaar te willen stellen voor exploitatie van het vliegveld, maar wel te willen in-
vesteren in de gebiedsvisie GAE. De fractie vraagt het college voortvarend aan de slag te gaan met 
de aansluiting van het onderwijs en bedrijfsleven en op de verbreding van het onderwijsaanbod 
(HBO). Het college moet de aanstaande fusie tussen Hogeschool Stenden en NHL aangrijpen om 
Drenthe er sterker uit te laten komen. Ook vraagt de fractie GS actief te zijn in het kader van de agen-
da voor de grensregio. Tevens wordt aandacht gevraagd voor meer Duits in het onderwijs en diploma 
erkenning over de grens. Verder pleit de CU voor een ov-trajectkaart voor 16 en 17 jarige mbo-
studenten. De fractie is blij met de inzet van GS v.w.b. energietransitie en de inzet op het energieneu-
traal maken van woningen. De fractie wil wel graag duidelijkheid over de aantallen die het college voor 
ogen heeft. De fractie vraagt van GS inzet voor de natuurlijke leefomgeving, samen met agrarische 
ondernemers en natuurorganisaties. 

50PLUS:                                                                                                                                                  
De fractie vindt de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt van belang. De fractie gelooft in een ge-
zonde economie. De fractie steunt investeringsplannen voor openbaar vervoer en openbare voorzie-
ningen, zoals dorpshuizen. De fractie staat positief tegenover de plannen m.b.t. gebiedsontwikkeling 
GAE. De fractie vraagt aandacht voor de zogeheten ‘blijversleningen’. 50PLUS vraagt het college naar 
ondersteuningsmogelijkheden voor de groep, die hun woning levensloopbestendig willen aanpassen 
en geen lening meer kunnen krijgen bij een bank. 

SL:                                                                                                                                                         
Begroting is op orde. De fractie wil graag een bevestiging van het college op de toezegging van de 
heer Van der Tuuk. De gedeputeerde heeft nl. toegezegd alle moeite te zullen doen de opcenten van-
af 2017 niet meer te laten stijgen. De SL-fractie sluit zich aan bij de PvdA en D66, v.w.b. de Drents  
omgang met de vluchtelingenproblematiek. De fractie roept op tot het instellen van een werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing, waarin wordt nagedacht over veranderingen zoals bijv. het beter afstemmen 
van de werkwijzen van PS en GS op elkaar. De fractie dient hiertoe een motie in (M2015-33 Bestuur-
lijke vernieuwing). 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
 
Gedeputeerde Brink is blij met de opgestelde begroting, hij bedankt hiervoor gedeputeerde Van der 
Tuuk en ambtenaren. Hij is blij met de steun vanuit PS voor de begroting. De heer Brink merkt op dat 
het college niet alleen belang hecht aan economie, maar ook zeker om welzijn van de mensen. De 
gedeputeerde weerlegt de woorden van de SP over de werkgelegenheid, de voorstellen uit de begro-
ting zijn voor een brede doelgroep bedoeld. 
Het geld voor de extra inzet op recreatie gaat niet rechtstreeks naar Marketing Drenthe, de extra mid-
delen zijn bedoeld voor allerlei impulsen. Er wordt aan de slag gegaan met de omgevingsvisie GAE. 
V.w.b. ‘internet of things’ geeft de gedeputeerde aan dat een motie indienen niet nodig is, de gedepu-
teerde is hier al mee bezig, het bedrijfsleven zit hier namelijk op te wachten. 
GS blijven alert op het behoud van innovatieve bedrijven in Drenthe. GS zijn het eens met D66 dat er 
meer aandacht moet komen voor duurzaamheid en groen, dan nu in het collegeprogramma staat 
aangegeven. De door het CDA genoemde arrangementen op gebied van recreatie wil GS zeker on-
dersteunen.  
De heer Brink geeft aan dat de wens fietsprovincie nummer 1 te zijn integraal wordt opgepakt (bereik-
baarheid, recreatie, e-bikefietspaden). De gedeputeerde geeft verder aan dat er een positieve grond-
houding is t.a.v. de kredietunie, er wordt aan gewerkt. 
De gedeputeerde is het oneens met de opmerking van GL over een gesloten houding van GS. GS 
zoeken juist de verbinding met fracties en inwoners. Het college hecht zeer aan de mening van de 
oppositie. GS willen graag ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen. De gedeputeerde meldt verder 
dat de retailagenda er komt, niet alleen voor  het Factory Outlet Center Assen (FOC), maar het wordt 
breder opgezet. 
Voor wat betreft de moties: 
M 2015-23 Platform Drenthe voor Drenthe: Gedeputeerde Staten werken in die vorm, een platform is 
geen doel op zich. 
M 2015-25 Opcenten: de gedeputeerde geeft aan dat deze niet leidt tot een begrotingswijzing. Hij 
raadt de PVV aan te komen met een amendement. 
M 2015-26 Versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen: de gedeputeerde geeft aan 
dat de Dryport kan uitgroeien tot een logistieke hotspot. Hij raadt de motie af, GS is er mee bezig. De 
provincie Overijssel is eerst aan zet. 
M 2015-30 Aandeelhouderschap Groningen Airport Eelde N.V: de gedeputeerde ontraadt deze motie.  
 
Gedeputeerde Jumelet merkt op i.v.m. de subsidiering van STAMM, BOKD en Zorgbelang dat naast 
een basisbudget, geld beschikbaar is voor activiteiten vanuit een flexbudget. De gedeputeerde meldt 
dat de bewonersinitiatieven m.b.t. vitaal platteland in de tendervorm alsnog doorgang kunnen vinden 
vanaf januari 2016. V.w.b. de Particiaptiewet geeft de gedeputeerde aan dat de regio Zuidoost en 
Hardenberg samenwerken aan ‘Vierkant voor werk’. Er is een loketfunctie ingericht. De gedeputeerde 
zal aangeven bij de heer Van der Tuuk om de Participatiewet en de rol van de provincie daarbij weer 
te agenderen. Het is een weerbarstig dossier. 
De heer Jumelet geeft aan dat er een beleidsnota Sociaal domein komt, in de nota wordt ook inge-
gaan op de inhoud van de motie M2015-24 Zorginfrastructuur. PS worden betrokken bij de inhoud van 
de nota, er wordt over besloten in de PS vergadering van februari, vooraf wordt een bijeenkomst met 
PS georganiseerd. De gedeputeerde onderschrijft de bewonersinitiatieven breedband. In het persbe-
richt van de KPN omtrent breedband wordt Drenthe niet genoemd. Hij is blij met de onlangs ingestelde 
Statenwerkgroep Breedband. De heer Jumelet geeft aan dat er al veel gebeurd op het gebied van 
onderwijs en arbeidsmarkt, hij zegt enthousiast te zijn over het HBO dat we hebben in Drenthe, hij 
maakt zich hard om het zo mogelijk uit te breiden. 
Voor wat betreft de moties: 
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M 2015-24 Zorginfrastructuur: de gedeputeerde geeft aan dat de inhoud van de motie terug zal komen 
in de uitwerking van het sociaal domein. 
M 2015-35 Hartveilig Drenthe: de gedeputeerde ondersteunt deze motie. 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de problemen met de woningbouw herkenbaar zijn. Voor de 
regio Assen-Groningen komen binnenkort woonvisies beschikbaar. Met betrekking tot het standpunt 
van de VDG over het energieaccoord geeft de gedeputeerde aan dat dit accoord niet voor 2020 wordt 
opengebroken.  
Voor wat betreft de moties: 
M 2015-24 Ruimtelijke experimenten: de gedeputeerde geeft aan dat de motie in lijn is met het huidige 
beleid. 
M 2015-27 Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofdstad: de gedeputeerde ziet de mo-
tie als ondersteuning, er wordt nl. al hard aan gewerkt. Provincie Fryslan heeft gevraagd om verbre-
ding. 
M2015-29 Versnellen energietransitie en energiebesparingsleningen: de gedeputeerde geeft aan als 
er ruimte ontstaat binnen programma 5, dan kunnen de middelen gebruikt worden voor energietransi-
tie. Bij de tussenrapportage moet hier goed naar gekeken worden. Hij geeft aan dat de motie te vroeg 
komt, zijn advies is de motie in te dienen bij de energieagenda, hij ontraadt de motie op dit moment. 
M2015-32 Aanvullende maatregelen CO2-reductie na 2020: de gedeputeerde ziet de motie als onder-
steuning van beleid, hij staat positief tegenover de motie. 
 
De Commissaris van de Koning meldt naar de PVV toe dat opmerkingen m.b.t. het ambtelijk apparaat 
niet juist zijn. De Commissaris wijst de fractie op de volledige informatie in de begroting. PS gaan over 
het budget en niet over de fte’s. Er zal geen extern bureau worden ingehuurd om de organisatie iede-
re 5 jaar door te lichten. De Commissaris vindt het een goed idee om een frequentere rapportage over 
de organisatieontwikkeling te geven aan PS. V.w.b. informatieverstrekking over dienstreizen geeft de 
Commissaris aan dat GS nu en in de toekomst open en transparant willen zijn. 
Over meer aandacht voor het Duits geeft de heer Tichelaar aan dat in het overleg met de minister is  
doorverwezen naar het onderwijs. GS proberen nu contacten te leggen met scholen, maar het is een 
weerbarstige materie. 
Het probleem rond grensregio’s is moeilijk op te lossen. Drenthe en de Duitse grensregio’s hebben 
verschillende bestuursstructuren. Veiligheidsregio’s kennen ze in Duitsland niet. Wanneer PS over het 
onderwerp grensoverschrijdende (regel-)problematiek een Statenontmoeting organiseren, wil het col-
lege graag als toehoorder aanwezig zijn. 
M2015-22 Wijzigen inkoopbeleid: GS proberen zo te handelen dat Drentse ondernemers kunnen profi-
teren. De heer Tichelaar staat positief tegenover de motie. 

Toezeggingen van het Gedeputeerde Staten:    

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te willen onderzoeken of er voor 2016 nog een regeling 
kan worden getroffen voor openbaar vervoerskosten voor 16- en 17 jarig mbo-studenten. 

Gedeputeerde Brink zegt toe binnenkort te berichten over de stand van zaken m.b.t. de resultaten met 
het Projectenbureau en de NOM om bedrijven te behouden voor Drenthe.  

Gedeputeerde Stelpstra staat positief tegenover ‘blijversleningen’. Hij zegt toe zich in de materie te 
verdiepen en te kijken welke rol de provincie kan vervullen. 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat er een compacte nota over het sociaal domein zal komen, hij zegt 
ook toe dat de inhoud van de motie Zorginfrastructuur (M2015-34) terug zal komen in die uitwerking.   
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Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-22 Motie door VVD en SL 
Voor: VVD, SL, PvdA, CDA, CU, SP, GL en 50PLUS 
Tegen: PVV en D66 
De motie is aangenomen. 

Wijzigen inkoopbeleid 

M 2015-26 Motie door D66, 
Voor: D66, VVD, PvdA, CU, SP, GL, 50PLUS en SL 
Tegen: CDA en PVV 
De motie is aangenomen. 

Versterking railgoederen-
vervoer Dryport Coevor-
den Emmen 

M 2015-27 Motie door D66 
Voor: D66, VVD, PvdA, CDA, CU, SP, GL en 50PLUS 
Tegen: PVV en SL 
De motie is aangenomen. 

Drenthe als voorportaal 
voor Europese Culturele 
Hoofdstad 

M 2015-30 Motie door GL 
Voor: GL, SP en SL 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU PVV, D66 en 50PLUS 
De motie is verworpen. 

Aandeelhouderschap 
Groningen Airport Eelde 
N.V. 

M 2015-32 Motie door GL 
Voor: GL, PvdA, CU, SP, D66 en SL 
Tegen: VVD, CDA, PVV en 50PLUS 
De motie is aangenomen. 

Aanvullende maatregelen 
CO2-reductie na 2020 

M 2015-33 Motie door SL 
Voor: SL en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, GL en 50PLUS 
De motie is verworpen. 

Bestuurlijke vernieuwing 

M 2015-35 
(was 
M 2015-28) 

Motie door GL, CDA, PvdA en SP 
Voor: GL, CDA, PvdA, SP, VVD, CU, PVV, D66, 50PLUS 
en SL 
Tegen: - 
De motie is aangenomen. 

Hartveilig Drenthe 

 
De moties M 2015-23 (Platform Drenthe voor Drenthe) en M 2015-25 (Opcenten) zijn aangehouden. 
De laatstgenoemde motie is aangehouden tot de Voorjaarsnota. 
De moties M 2015-24 (Ruimtelijke experimenten), M 2015-29 (Versnellen energietransitie en energie-
besparingsleningen) en M 2015-34 (was M 2015-31) (Zorginfrastructuur) zijn ingetrokken. 

 
 
I. Motie vreemd aan de orde van de dag 
De PVV-fractie dient motie M 2015-36 (Immigrantenstroom) in. De fractie is van mening dat er in Ne-
derland eerder ingegrepen moet worden om verdere toestroom van immigranten te voorkomen. Deze 
instroom vormt een bedreiging voor onze welvaart, veiligheid en identiteit, aldus de PVV. 
De fractie roept het college op om bij de verantwoordelijke minister en bij de Drentse bevolking ken-
baar te maken dat PS van Drenthe oproepen tot een halt t.a.v. het opnemen van immigranten in Dren-
the onder de noemer van asielzoekers. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De SP-fractie geeft aan dat er oorlogsslachtoffers worden opgevangen, geen immigranten. De fractie 
nodigt de PVV nogmaals uit mee te gaan naar een azc. De fractie van D66 geeft aan dat het geen 
optie is mensen buiten te sluiten. De fractie is trots op de Drentse opstelling. De VVD-fractie geeft aan 
dat Drenthe terecht zijn steentje bijdraagt. De fractie van het CDA wijst erop dat oorlogsslachtoffers 
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recht hebben op een humane bejegening. De fractie van SL spreekt van een onsympathieke motie. 
De PvdA-fractie geeft aan dat de motie past in de traditie van de PVV. De PvdA is van mening dat 
Drenthe gastvrij is en blijft, als het gaat om vluchtelingen. De fractie van CU vraagt de PVV te stoppen 
met ‘dit soort acties’. De GL-fractie heeft geen behoefte te reageren op deze motie.  
Geen van de andere fracties dan de indiener stemt in met de motie vreemd aan de orde van de dag. 
 
Samenvattende reactie van de het college van GS: 
Gedeputeerde Jumelet bepleit dat we in Drenthe gastvrij zijn voor vluchtelingen en ontraadt de motie. 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-36 Motie vreemd aan de orde van de dag door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, D66, GL, 50PLUS en 
SL 
De motie is verworpen 

Immigrantenstroom 

 
 
J. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 16 december 2015. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 16 december. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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MOTIE WIJZIGEN IN KOOPBELEID

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op l1 november 2015, ter behandeling van
Statenstuk 2015-7 01 Begroting 201 6

Constaterende dat:

ln het inkoopbeleid van de Provincie nauwelijks aandacht is voor het gunnen van opdrachten
specifiek aan Drentse ondernemers,

Van mening zijnde dat:

" Het gunnen van opdrachten aan Drentse ondernemers een uitstekende manier is om de
economie in Drenthe te stimuleren,

Dragen het college van GS op om
¡ Te ondezoeken op welke wijze het inkoopbeleid van de Provincie Drenthe kan worden

aangepast opdat meer inkoopopdrachten terecht gaan komen bij Drentse ondernemers,
. PS te informeren over de uitkomsten en over het eventuele gewijzigde inkoopbeleid,
. PS (na ca 1 jaar) te informeren over de inkooporders (aantal en omvang) die zijn gegund aan

Drentse ondernemers, ook in verhouding tot het totaal, met een trendanalyse erbij.

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties,

Sterk

W.M. Meeuwissen n



D66
aangenomen M 2015-26
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Motie Versterking railgoederenvervoer Dryport Coevorden Emmen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op I I november 2015,

Kennisgenomen hebbende van Statenstuk 201 5 -7 01,

Constaterende,

* Dat Dryport Coevorden Emmen de afgelopen l0 jaar w.b. het spoorgoederenvervoer te maken heeft gekregen met diverse
kostenstijgingen (afschaffen korting rode diesel, stijging gebruiksvergoeding goederenspoor)
+ Dat de gebruiksvergoeding een groot deel vormt van de totale exploitatiekosten van goederentreinen op binnenlandse verbindingen
als Emmen/Coevorden-Rotterdam
* Dat de landelijk aangekondigde verhoging per treinkilometer leidt tot forse stijging per goederentrein.
* Dat in tegenstelling tot omringende landen geen sprake is van compensatie voor gebruik van het gemengde
personen /goed erenspoor.

Overwegende, dat

* De ontwikkeling van het spoorgoederenvervoe¡ van economisch belang is voor de regio Z.O. Drenthe.
* De kostenstijging de concurrentiepositie van het binnenlands spoorgoederenvervoer ondermijnt t.o.v. vervoer via weg ofwater en
dat de gebruiksvergoeding daarin een belangrijke component is

Van mening zijnde, dat

* Geen sprake is van een gelijk speelveld: binnenvaart betaalt niets en er is geen km heffrng voor het wegvervoer zoals in Duitsland;
* De aanbeveling van de commissie He¡mans om l0 jaar lang de sector te stimuleren met flankerend beleid niet is opgevolgd
* Een ingroeiregeling gepast zou zijn op basis van gebrek aan gelijk speelveld, redelijkheid en billijkheid
* Specifiek beleid noodzakelijk is ter behoud en versterking van de werkgelegenheid in de regio.

Besluiten

* GS op te dragen in het belang van Dryport Coevorden Emmen in gesprek te gaan met het Rijk en ProRail met als doel de
concurrentiepositie van het binnenlands spoorgoederenvervoer te verbeteren.
* Voorts in gesprek te gaan met het Rijk en ProRail om op korte termijn over te gaan tot een compensatier
gebruikskostenvergoeding voor het binnenlands spoorgoederenvervoer

En gaan over tot de orde van de dag,

D66
Marianne van der Tol

<v



D66
aangenomen M 2015-27

Motie Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofdstad

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 I november 2015,

Kennisgenomen hebbende van Statenstuk 201 5 -7 01,

Constaterende,

* Dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa wordt in 2018 en dat in de aanloop al activiteiten
plaatsvinden.
* Dat de Provincie Drenthe haar eerste Biënnale "IntoNature" heeft in2016 en de tweede in 2018.
* Dat de Provincie Drenthe activiteiten, zoals o.a. natuur en cultuur, kan verbinden met de Culturele
Hoofdstad.

Overwegende,

x Leeuwarden Culturele Hoofdstad kansen biedt voor Drenthe.

Van mening zijnde, dat

* Drentse natuur en cultuur voor inkomend toerisme, gastvrijheidseconomie en buitenrecreatie veel te bieden
heeft;
t duurzaam toerisme als economische factor voor Drenthe van groot belang is.

Besluiten

* GS op te dragen culturele instellingen en (culturele) ondernemingen in Drenthe te stimuleren de

mogelijkheden te verkennen of aan te sluiten bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
* te bevorderen, dat Marketing Drenthe hierin een actieve rol gaat spelen.

En gaan over tot de orde van de dag,

D66



aangenomen

M 2015-32

GROENLINKS
Motie aanvullende maatregelen COz-reductie na 2O2O

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 11 november 2OL5,

ter behandeling van Statenstuk 2OI5-7OL, inzake Begroting 20t6 nota van aanbieding

Constaterende dat:
. volgens de Nationale Energieverkenning 2015 de COz-reductie na 2020 vrijwel tot

stilstand komt en in 2030 niet verder reikt dan 21 procent;
o in de Europese Unie een reductie van 40o/o in 2030 is afgesproken;
¡ in 2016 een "verkenning beleid energielandschappen na 2020" gepland staat;

Overwegende dat:
. de energietransitie meer inzet vergt dan uitsluitend sturing op energielandschappen;
¡ ñìêt uitvoeringspaftners vroegtijdig gesproken dient te worden over aanvullende

maatregelen voor COz-reductie ;

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:
o ffi€t aanvullende maatregelen te komen om verdergaande COz-reductie ook na 2020 te

bewerkstelligen;
o Provinciale Staten hierover nader te berichten voor 1 september 2Ot6;

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

nks

J,N. Kui



CDAGROENLINKS

aangen0men M 2015-35
MOTI E hartveilig Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag L1 november 2015,

ter behandeling van Statenstuk 20!5-7O!, inzake Begroting 2016 noto van oanbieding:

constatere nd e,

dat de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in Drenthe negatief worden beïnvloed
omdat het in onze dunbevolkte provincie onmogelijk is om altijd binnen de kritische zes minuten een

ambulance ter plaatse te hebben;

dat er onvoldoende mensen zijn (of bekend zijn) die als burgerhulpverlener met of zonder AED direct
een reanimatie kunnen opstarten in de kritische minuten tot het moment van aankomst van de
professionele zorgverleners;

dat we in Drenthe te maken hebben met ongeveer 490.000 inwoners, ongeveer 200 reanimaties per
jaar en op dit moment van ongeveer I%o van de inwoners bekend is dat zij kunnen reanimeren,

dat de UMCG Ambulancezorg verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer in de provincie Drenthe
en samen met andere ambulancediensten via de Meldkamer Noord Nederland beheerder is van

Hartslag Nu;

dat dit een organisatie is waarmee bij elke melding van een reanimatie via It2 direct een bericht
uitgaat naar mensen in de omgeving van het slachtoffer die een reanimatieopleiding hebben gehad en

zich bij Hartslag Nu hebben aangemeld. Hartslag Nu geeft bij alarmering van burgerhulpverleners
tevens door waar zich in de omgeving van het slachtoffer een AED bevindt en hoe deze (via een code)

uit de behuizing te pakken is;

dat dit concept zorgt voor een naadloze aansluiting tussen alarmering, burgerhulpverlening en

professionele hulpverlening;

Overwegende
. dat om de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in Drenthe te verhogen, het streven is

dat in Drenthe 5% van de inwoners moeten kunnen reantmeren;
. dat voor een hartveilig Drenthe verschillende organisaties, die raakvlak hebben met deze materie en

op dit gebied op één of andere wijze werkzaamheden verrichten, nauw met elkaar dienen samen te
werken;

. dat UMCG Amulancezorg eventueel de organisatie en coördinatie hiervan op zich wil nemen;

. dat de provincie Drenthe vanwege het gemeente-overstijgend belang de aangewezen partij is om dit
initiatief te ondersteunen en om, met de Drentse gemeenten, te onderzoeken op welke wijze tot
realisatie, in het kader van een goede zorg-infrastructuur voor alle inwoners van Drenthe, kan worden
overgegaan,

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

Om met UMCG Ambulancezorg en de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van het
project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en de Provinciale Staten bij de Voorjaarsnota 2016

hierover nader te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fracties van:

CDA - Bart van Dekken

GroenLinks - Henk Nijmeij
PvdA - Ronald Koch

SP - Frank van der Pol

SP.

a
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