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A/B.
Opening en mededelingen
De voorzitter, de heer Baltes (VVD), opent om 13.40 uur de vergadering en deelt mee dat de heer
Tichelaar niet aanwezig is i.v.m. bestuurlijk overleg over EFRO in Den Haag. De voorzitter heet de
deelnemers van Gast van de Staten (o.a. de heren van het ‘Heerenhof’ uit Zuidwolde en de Vrouwen
van Nu uit Anloo) welkom.
De heer Koch (PvdA) informeert de Statenleden over de stand van zaken m.b.t. ‘acties tegen het uitkleden van de rechtbank Assen’. Het resultaat tot nu toe is dat de definitieve uitspraak door de Raad
van de Rechtspraak is uitgesteld. Het onderwerp staat nu prominent op de politieke agenda in Den
Haag; 8 oktober is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, daaraan nemen de heren Out (burgemeester Assen) en Bartstra (vanuit de Asser Rechtbank) deel.
De heer Koch houdt de Statenleden op de hoogte.
Namens de SP-fractie complimenteert de heer Vester gedeputeerde Brink voor zijn bemoeienissen
met het snel doorvoeren van verbeteringen m.b.t buslijn 73 in samenwerking met het OV-bureau.

C.
Vaststelling van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde over ‘huisvesting voor statushouders’ van de PVV-fractie. Deze motie wordt toegevoegd als agendapunt K.

D.
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 26 augustus
Een binnengekomen opmerking op de concept besluitenlijst is verwerkt. De aangepaste besluitenlijst
wordt vastgesteld.

E.
Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

F.
Rondvraag
Mevrouw Van der Tol van de fractie van D66 heeft een vraag gesteld over de aanstelling van een
gebiedscoördinator Windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Zij vraagt het college op welke
wijze de bevolking is betrokken bij deze aanstelling.
Gedeputeerde Stelpstra legt uit dat de gebiedscoördinator gaat inventariseren hoe de samenspraak
met de bewoners kan worden opgepakt. Hij deelt mee dat de bewoners niet zijn betrokken bij de benoeming van de gebiedscoördinator.
De heer Zwiers van de PvdA-fractie heeft een vraag gesteld over het inzetten van provincies voor het
behoud van de salderingsregeling zonnepanelen. De Europese Commissie is voornemens de salderingsregeling af te schaffen. De PvdA-fractie vraagt of de provincie gebruik gaat maken van de reageermogelijkheid.
Gedeputeerde Stelpstra antwoordt dat de provincie Drenthe bezig is met een gezamenlijke reactie van
de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe naar de Europese Commissie te sturen om
beëindiging van de salderingsregeling tegen te gaan.

G.
Onderzoek geloofsbrieven van de heer D. Oosterveen
De geloofsbrieven van de heer Oosterveen (SL) worden onderzocht door de bij dit agendapunt benoemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. Deze bestaat uit de heer Bosch (PvdA),
mevrouw Dikkers (SP) en mevrouw Wollerich-Veldman (CDA).
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Mevrouw Wollerich brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn
bevonden en adviseert om de heer Oosterveen toe te laten als Statenlid.
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Oosterveen kan worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is mevrouw Van der Ham (SL) formeel geen lid
meer van Provinciale Staten. Zij blijft commissielid, niet zijnde Statenlid voor haar fractie en heeft zitting in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

H.
Afscheid van mevrouw A.E. van der Ham
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot mevrouw Van der Ham en overhandigt haar bloemen. Mevrouw Van der Ham bedankt in een woord van afscheid de Statenleden.

I.
Installatie van de heer D. Oosterveen
De heer Oosterveen legt de eed af. Hij ondertekent de Drentse gedragscode integriteit Commissaris
van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hij is hiermee toegetreden tot Provinciale
Staten van Drenthe.
De voorzitter feliciteert de heer Oosterveen met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van
de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.

J.

Voorstellen

J1.
Statenstuk 2015-686 HERZIEN
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2015, Spelregelkader EU-cofinanciering
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

J2.
Statenstuk 2015-687
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 29 juni 2015, Wegonttrekking Dalerbrug, gemeente Coevorden
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

J3.
Statenstuk 2015-689
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 juli 2015, Verordening versneller innovatieve ambities
De voorzitter deelt mee dat de Verordening nog moet worden getekend, pas dan kan de regeling in
werking treden. E.e.a. is afhankelijk van het besluit van de bestuurscommissie EZ van het SNN, zij
vergaderen hierover op 6 oktober 2015. Besluitvorming is op dit moment gewenst omdat de bestaande regeling op 17 oktober wordt beëindigd.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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J4.
Statenstuk 2015-692
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 juli 2015, Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016/Agrarisch natuurbeheer 2016
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

J5.
Statenstuk 2015-693
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 8 juli 2015, Intrekken Verordening Plattelandsontwikkelingsplan SNN, Subsidieverordening inrichting landelijk gebied en Omnibus
decentraal-regeling Drenthe
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

J6.
Statenstuk 2015-695
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 september 2015, Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden Drenthe
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

J7.
Statenstuk 2015-688
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 juni 2015, Vaststelling
Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe
Samenvatten reactie van de fracties:
De fractie van D66 vraagt naar een evaluatie op termijn om zo de controlerende taak goed uit te kunnen voeren.
De fractie van de PVV dient een amendement (A2015-5 Verordening POP 3) in, zij willen dat voor
subsidieverlening op grond van deze verordening juist wel de ASV wordt toegepast. De fractie van
GroenLinks stemt niet in met het amendement, maar vindt het een goede idee om de ASV te evalueren. De heer Stel (VVD) vindt het belangrijk dat gelden worden gebruikt daar waar ze voor zijn bedoeld. Evenals andere fracties was de SP-fractie graag in een eerder stadium op de hoogte gebracht
van het amendement, maar steunt het amendement wel.
Samenvattende reactie van het college van GS:
Gedeputeerde Jumelet deelt mee dat er na ieder openstellingsbesluit wordt geëvalueerd. Volgens de
heer Jumelet is het amendement daarom overbodig.
Nr.
A 2015-5

Ingediend door
Amendement door de PVV
Voor: SP en PVV
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, D66, GL, 50PLUS, SL
Het amendement is verworpen.

Onderwerp
Verordening POP 3

Het Statenstuk 2015-688 wordt aangenomen; m.u.v. de PVV-fractie stemmen alle fracties in met het
voorstel.
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J8.
Statenstuk 2015-690
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 juli 2015, Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander
Samenvatten reactie van de fracties:
Algemeen wordt opgemerkt dat het proces van besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling
rommelig verlopen is. Dank is er voor de extra, maar laat toegezonden informatie. De fracties van
D66, SL en PVV vinden dat besluitvorming over toelating van een derde partij tot de regeling, vooraf in
PS moet plaatsvinden. Door de fracties van D66, SL, PVV wordt duidelijkheid over en aanvulling gevraagd van artikel 24 in de GR; toetreding en uittreding is niet voldoende geregeld. De fracties van
D66, SL, PVV, SP, GL en 50Plus dienen hiertoe een amendement A 2015-6 (Prolander) in.
De GL-fractie vraagt aandacht voor het personeel. De fracties van CU en VVD geven aan dat er bij
Prolander voldoende autonomie moet zijn om te kunnen werken. De fracties vragen hoe er wordt gehandeld als er sprake is van nieuwe taken. De VVD fractie vindt de risicobeschrijving teleurstellend.
De heer Smits (VVD) vraagt instemming van GS m.b.t. tot de volgende conclusie. “Het college zegt
dus: wij hebben voortvloeiend uit de discussie in de FCBE-vergadering van 9 september 2015 een
risico-inventarisatie gedaan en wij zijn tot de conclusie gekomen dat de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Prolander niet leidt tot substantiële toename van risico’s voor de provincie. Bij de
calculatie van het weerstandsvermogen vormt het risico dat voortvloeit uit de GR Prolander geen factor van betekenis.”
De PvdA-fractie heeft geen behoefte aan extra regels, zoals via het amendement voorgesteld. De
fractie heeft een goed vertrouwen in de GR.
De fractie van het CDA vraagt om vroegtijdige betrokkenheid van PS bij toetreding van nieuwe partijen. De SP-fractie heeft wel enige reserve t.o.v. de samenwerkingsvorm, de directe betrokkenheid van
PS neemt af.
De fracties zijn blij dat Prolander binnenkort van start kan, zij wensen de directie en de medewerkers
van de organisatie succes.
Samenvattende reactie van GS:
Gedeputeerde Jumelet meldt dat GS heeft geprobeerd een zorgvuldig proces te lopen, maar het gevoel zegt dat dit niet goed is gegaan. Mocht een volgende keer een gemeenschappelijke regeling aan
de orde zijn, dan wordt gewerkt a.d.h.v. het stappenplan van PS. Ook meldt de gedeputeerde dat een
nieuwe partij niet kan toetreden zonder de instemming van PS, PS gaat over toetreding, zo is de positie van PS (getrapt) geborgd. Als er sprake is van nieuwe taken, betekent dit ook nieuwe risico’s, en
dus verandering van de Gemeenschappelijke Regeling, en dit wordt besproken in PS.
Voor wat betreft het amendement zegt de gedeputeerde dat het niet nodig is te amenderen, de formulering m.b.t toetreding en uittreding had wel beter gekund. De toe- en uittreding zullen in de toekomst
beter worden geformuleerd mocht hiervan sprake zijn. De gedeputeerde vat het geheel samen als: PS
zullen tijdig worden betrokken indien een partij zich meldt voor eventuele toetreding, de Staten praten
mee over het proces, takenpakket en eventuele risico’s. Hierop besluiten de indieners van het amendement 2015-6 het amendement in te trekken.
Gedeputeerde Van der Tuuk stemt in met de (voorgelezen) tekst van de heer Smits (VVD), de verbonden partij Prolander is niet anders dan andere verbonden partijen. De risico’s die in de uitvoeringsorganisatie zitten worden gelijk verdeeld tussen de provincies. Bij het personeel gaat dit naar het
aantal fte’s. De risico’s bij de projecten blijft zoals die was, bij de provincies. Risico’s kunnen niet helemaal worden weggenomen.
Het Statenvoorstel 2015-690 wordt unaniem aangenomen.
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J9.
Statenstuk 2015-691
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 juli 2015, Actualisatie
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Het college heeft PS aanvullende informatie gestuurd, waaronder een herzien ontwerp-besluit .
Samenvattende reactie van de fracties
De GL-fractie geeft aan dat de Beekdalenpilots nog niet zijn afgerond. De fractie vindt dat eerst de
pilots besproken dienen te worden, voordat eventueel de regels worden aangepast. De fractie dient
een amendement (A 2015-7 POV) in.
De fracties van D66, PvdA en SP hebben vragen over eventuele aanpassing van de verordening in
2016. De fractie van de SP heeft zorg over de informatievoorziening van omwonenden m.b.t. gasopslag Langelo. De VVD-fractie pleit voor ruimte voor ondernemen. De fractie van D66 vraagt of enkel
economie leidend is. De fractie van de PVV heeft problemen met de passages over de uitgebreidheid
van EHS en beekdalen, ook is de PVV-fractie het oneens met de passages over windenergie.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Stelpstra dankt de fracties voor de brede steun voor de wijzigingen in de omgevingsverordening. De heer Stelpstra merkt op dat de Beekdalenvisie leidend is voor het beleid, het is de
bedoeling dat er sprake is van meer ruimte en minder regelgeving. De gedeputeerde ontraadt het
amendement, volgens hem voegt het niets toe.
Mogelijk vindt er volgend jaar aanpassing plaats van de verordening, het voorstel van de gedeputeerde is om dit proces geheel open te laten zijn. Samen met PS erover praten of er eventueel wijzigingen
zouden moeten komen en hoe dit dan vorm gaat krijgen in een participatief proces.
De gedeputeerde heeft nog geen terugkoppeling gekregen van het gesprek tussen de NAM en gemeente Noordenveld i.v.m. gasopslag Langelo, hij komt hier op terug.
Voor het college is economie niet alleen van belang of leidend. Maar het college wil wel ruimte bieden
aan goede initiatieven om te ondernemen.
Nr.
A 2015-7

Ingediend door
Amendement door GL
Voor: GL, SP en D66
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SL en PVV
Het amendement is verworpen.

Onderwerp
POV

Het Statenstuk 2015-691 wordt ongeamendeerd aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU,
SP, D66, GL en SL stemmen in het met voorstel, de PVV-fractie stemt tegen het voorstel.

J10.
Statenstuk 2015-694
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2015, Besluit Europese kaderrichtlijn water provincie Drenthe (2016-2021)
Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van de PvdA stemt in met het voorstel maar vraagt toch aandacht voor de te halen doelstelling. Als de doelstelling om de gewenste norm van waterkwaliteit niet wordt gehaald, wordt dan de
norm naar beneden bijgesteld?
De PVV-fractie heeft geen bezwaar tegen de gedane aanpassingen, maar de fractie is tegen verdere
toename van moerasgebieden in Drenthe. De gevolgen hiervan voor bewoners staan niet beschreven
in het document.
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat er maximale inzet plaats vindt om te zorgen voor een goede kwaliteit voor oppervlakte- en grondwater
De heer Van der Tuuk merkt verder op dat er slim gebruik gemaakt wordt van regelingen die toch al
gelden om doelstellingen te halen.
Het Statenstuk 2015-694 wordt aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL en
SL stemmen in met het voorstel, de PVV-fractie stemt tegen het voorstel.

J11.
Statenstuk 2015-696
Initiatiefvoorstel van de Statenfractie PVV van 24 augustus 2015, Draagvlakonderzoek
De heer Uppelschoten licht het initiatiefvoorstel toe. Het voorstel is besproken in de FCBE-vergadering
van 9 september jl. Er was in die vergadering géén steun van de fracties voor het voorstel. De PVV
heeft het initiatiefvoorstel toch gehandhaafd. De heer Uppelschoten wil het voorstel nu in een grotere
context plaatsen. Hij ziet in het draagvlakonderzoek mogelijkheid om op zorgvuldige wijze de mening
van de burgers te horen.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fracties konden zich in de FCBE-vergadering niet vinden in het initiatiefvoorstel. Dit is niet anders
geworden nu er een andere uitleg bij het (zelfde) voorstel wordt gegeven. De fracties blijven bij hun
standpunt dat het voorstel bestuurlijk-juridisch knelt.
De reactie van de initiatiefnemers, de fractie van de PVV:
De heer Uppelschoten geeft aan toch blij te zijn het voorstel ingebracht te hebben in de vergadering.
Het Statenstuk 2015-696 wordt verworpen, de fractie van de PVV heeft voor het voorstel gestemd. De
fracties van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, GL en SL stemmen tegen het initiatiefvoorstel.

K.
Motie vreemd aan de orde over huisvesting voor statushouders
De PVV-fractie dient motie M 2015-16 (Huisvesting statushouders) in. De fractie is van mening dat er
sprake zou moeten zijn van gelijke behandeling van sollicitanten naar sociale woningen, zodat de
urgentie tot toewijzing voor alle partijen dezelfde is, aldus de motie.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fractie van de VVD vraagt waarom het verzoek wordt gedaan aan GS, de PVV-fractie kan zelf ook
de minister verzoeken. De VVD vraagt of de PVV de motie zou willen opsplitsen in twee delen (te weten: 1. middelen voor geschikte woonruimte en 2. gelijke behandeling). Hiertoe is de PVV niet bereid.
De fracties van CDA en SP willen het probleem breder trekken, er is een tekort aan sociale huurwoningen. De SP-fractie meldt dat GS/PS niet over de toewijzing van woningen gaan. De fractie van de
PvdA zegt dat wettelijk gezien gelijkwaardigheid niet mogelijk is, gemeenten krijgen een opdracht. De
fractie van SL vraagt of vluchtelingen en asielzoekers in deze motie dezelfde status hebben. De GLfractie vraagt wat in de motie wordt verstaan onder “menswaardiger huisvesting”. De fractie van D66
zegt dat er al wordt gekeken naar alternatieve huisvesting voor statushouders, gevraagd wordt of
daarmee de motie overbodig is.
Geen van de fracties kan instemmen met de motie vreemd aan de orde, m.u.v. de PVV.
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Samenvattende reactie van het college van GS:
Gedeputeerde Stelpstra sluit zich aan bij de meerderheid van PS, volgens hem is de motie overbodig
en de motie gaat in tegen de wet. Hij ontraadt de motie.

Nr.
M 2015-16

Ingediend door
Motie vreemd aan de orde door PVV
Voor: PVV
Tegen: VVD, PvdA, CDA, SP, CU, D66, GL, 50PLUS, SL
De motie is verworpen.

Onderwerp
Huisvesting statushouders

L.
Sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 november 2015.
De vergadering wordt gesloten om 18.25 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2015.

, voorzitter

, griffier
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