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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 26 augustus 2015 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
 
Aanwezig:  
 
de leden: 
mevr. H.R. Siertsema (voorzitter, D66) 
 
J.J. Baltes (VVD) 
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) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
F. van de Pol (SP) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
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) 
 
Aanwezig in zijn rol als Rijksheer: 
J. Tichelaar, Commissaris van de Koning 
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A/B. Opening en mededelingen 
Tijdens deze PS-vergadering is de Commissaris van de Koning woordvoerder namens het Rijk. De 
vicevoorzitter, de heer Baltes is namens zijn fractie (VVD) woordvoerder op dit dossier. Het voorzitter-
schap is tijdens deze vergadering in handen van  de tweede vicevoorzitter van PS, mevrouw Siertse-
ma (D66).  
Zij opent de vergadering om 13.05 uur. Desgevraagd geeft zij het woord aan gedeputeerde Jumelet. 
Gedeputeerde Jumelet stelt namens GS voor om een Statenwerkgroep Breedband in te stellen. Re-
den hiervoor is dat op dit dossier, wat erg leeft in Drenthe, veel informatie valt te delen. In overleg met 
de Statengriffie kan, als PS hiermee kunnen instemmen, een datum worden gezocht.  
Op verzoek van de VVD geeft hij aan dat het doel van de werkgroep is het over en weer informeren 
van elkaar, informatie delen om het beleid verder te brengen. In de eerste bijeenkomst zal het doel 
gezamenlijk verder worden uitgewerkt. 
 
Provinciale Staten stemmen in met dit voorstel.   
 
C.  Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 1 juli 2015 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
F.  Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G.  Voorstellen  
 
G1 Statenstuk 2015-682  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 12 mei 2015 Opheffing waterschappen 
Reest en Wieden en Groot Salland en oprichting waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
Nadere informatie bij voorgenomen fusie waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland; 
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 21 augustus 2015 
 
Als woordvoerder namens het Rijk doet de heer Tichelaar verslag van het overleg op 20 augustus jl,  
hij spreekt daarbij ook namens gedeputeerde Van der Tuuk. Hij geeft hierbij aan dat men in Overijssel 
niet echt te spreken was over de gang van zaken temeer omdat de Overijsselse Staten hierbij niet zijn 
betrokken. Het doel van het overleg was om het verschil in besluitvorming over de fusie tussen de 
twee waterschappen te overbruggen. 
Vervolgens benoemt de heer Tichelaar de 8 punten zoals deze staan vermeld in de brief van GS van 
21 augustus jl. die in dit overleg met de twee dijkgraven, de Commissarissen van de Koning van Over-
ijssel en Drenthe en de twee portefeuillehouders water aan de orde zijn geweest. Het betreft o.a. de 
onderwerpen de toezicht houdende rol op de waterschappen, directe en indirecte werkgelegenheid, 
catering en huisvesting.  
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De heer Tichelaar zegt het volgende toe: Zowel gedeputeerde Van der Tuuk als hijzelf zullen ge-
noemde 8 punten nauwgezet volgen en regelmatig terugkoppelen aan Provinciale Staten.  
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
Alle fracties geven aan blij te zijn met de aanvullende informatie die is verstrekt. Meerdere fracties 
merken op te hebben gesproken met het bestuur van het waterschap Reest en Wieden waaronder de 
dijkgraaf, mevrouw Kool. Ook de hierbij verkregen informatie is als positief ervaren.  
In meerderheid merken de fracties tevens op blij te zijn met het besluit om de beslissing op het voor-
stel op 1 juli jl. uit te stellen, omdat nu met de verkregen informatie een meer afgewogen besluit kan 
worden genomen. 
De fracties geven ieder op eigen wijze een reactie op de antwoorden die door GS en door het Water-
schap Reest en Wieden zijn gegeven op de vier kernvragen:  
Wat is de toegevoegde waarde voor de fusie voor de provincie Drenthe, wat is het werkgelegenheids-
effect in de regio Meppel, wat zijn de risico’s van de fusie en hoe zijn ze afgedekt en tot slot wat zijn 
de consequenties van het uitstellen van het besluit om tot fusie over te gaan. 
 
De fractie geven samengevat de volgende reacties: 
VVD:  Nu duidelijk is geworden dat de fusie voordelen heeft voor de burgers, de risico’s goed in beeld 
zijn gebracht en afgedekt, voor de huisvesting geen beter alternatief aanwezig is, gaat de VVD ak-
koord met de fusie die nodig is en ook goed is. 
GL geeft aan blij te zijn dat het verlies aan lokale werkgelegenheid gering is. Ook zijn vragen van GL 
over o.a. lastenverdeling na de fusie en het verschil in natuur en de onderhoudskosten bevredigend 
beantwoord. Nu de fusie niet meer na- dan voordelen heeft, stemt GL voor de fusie van de water-
schappen. Verder geeft GL aan ook bij dit proces sterk te hechten aan het democratische gehalte en 
aan legitimiteit. Het aantal geborgde zetels is hiermee in strijd en kan worden teruggebracht tot het 
wettelijke aantal van 7. Om die reden dient GL samen met de PvdA een Amendement in (A 2015-4).   
De SP kan gelet op de verkregen informatie instemmen met de fusie. Wel wil de fractie nog antwoord 
op de vraag of het juist is dat informatie zoals die door PS ná 1 juli is ontvangen al eerder bekend 
was. 
Voor het CDA is de bespreking van het voorstel een behoorlijke worsteling geweest, die er toe heeft 
geleid dat de fractie niet eenduidig is in haar beslissing over de fusie. Na de beraadslaging zal de heer 
Neutel aangeven of hij voor of tegen de fusie zal stemmen. De meerderheid van de fractie zal in-
stemmen met het voorstel. Het CDA blijft van mening, ook na de verkregen informatie, dat het fusie- 
traject niet goed is verlopen; onvoldoende regie en onvoldoende informatie. 
Voor Sterk Lokaal (SL) blijft de fusie een lastig dossier met diverse moeilijke thema’s die ook door de 
andere fracties naar voren zijn gebracht, zoals werkgelegenheid, waterschapslasten en de plaats van 
het waterschapskantoor. Voor SL is van belang dat het nu duidelijk is dat de statutaire vestigings-
plaats Meppel is geworden. SL gaat akkoord met de fusie. 
De PVV is van mening dat de fusie van de waterschappen slechts € 6,- besparing voor de burger gaat 
opleveren en niet de in de stukken genoemde ruim € 40,-. In de stukken wordt de impact van het ver-
trek van het Waterschap uit Meppel niet meegenomen. Het lijkt aldus de PVV alsof enkel wordt gefu-
seerd om het fuseren. 
De PVV zal dan ook niet instemmen met deze voorgenomen fusie. 
D66 geeft aan dat na de verkregen informatie sinds 1 juli binnen de fractie stevige discussies zijn ge-
voerd. De verkregen informatie heeft de nodige helderheid gegeven op de eerdergenoemde vier pun-
ten maar niet voor iedereen in de fractie. 
Het verdwijnen van banen gaf voor de PvdA op 1 juli de doorslag om niet in te stemmen met de fusie. 
De PvdA kan nu met de fusie, na de gevoerde gesprekken en verkregen informatie, wel instemmen.  
Waterschap en gemeente gaan zich inzetten om voor het waterschapsgebouw in Meppel een innova-
tieve werkgever te zoeken. Het projectenbureau Drenthe zou hierbij een rol kunnen vervullen, zij bezit 
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creativiteit, een groot netwerk en kan snelheid maken. Moeite heeft de PvdA met het aantal geborgde 
zetels. Om die reden dienen ze samen met de fractie van GL hiervoor een amendement in. Desge-
vraagd geeft de PvdA uitleg over de in de provincie Overijssel ingediende motie – met een mandaat 
aan GS – om te bewerkstellingen dat een eensluidend besluit wordt genomen indien het Amendement 
over verlaging van het aantal geborgde zetels in Drenthe wordt aangenomen. 
De CU geeft een compliment aan de Staten nu de inspanningen van de vergadering van 1 juli jl. heb-
ben geleid tot het goede resultaat wat nu voorligt. 
De CU zal instemmen met de fusie van de waterschappen. 
Voor 50PLUS is het van belang dat de fusie voordelen oplevert voor de burgers, niet in de laatste 
plaats voor de oudere burgers. Er verdwijnen – via natuurlijk verloop – echter wel 30 fte. 50PLUS 
vraagt of de Rijksheer, de heer Tichelaar, alsnog middelen heeft wanneer PS niet akkoord gaan met 
de fusie. 
Tot slot geeft 50PLUS aan in te zullen stemmen met de fusie.     
 
Samenvattende reactie van de heer Tichelaar in zijn functie als Rijksheer 
De heer Tichelaar geeft aan dat de statutaire vestiging van het nieuwe Waterschap in Meppel niet 
betekent dat de provincie hierdoor een coördinerende rol krijgt. In het Reglement van Orde van het 
nieuwe waterschap wordt opgenomen dat het toezicht op het Waterschap zal worden geregeld door 
beide colleges van GS. 
N.a.v. het ingediende Amendement bevestigt de heer Tichelaar hetgeen door de PvdA is opgemerkt. 
Juist om te voorkomen dat wanneer een afwijkend besluit wordt genomen opnieuw PS van Overijssel 
een besluit moet nemen is het fenomeen geïntroduceerd van de gemandateerde Motie. 
Tot slot geeft hij aan dat de rekensom die de PVV heeft gemaakt over het voordeel voor de burger bij 
een fusie ongeveer € 45,- is en niet € 6,- zoals door de PVV genoemd. 
De suggesties, die zijn gedaan over invulling van de huisvesting van het huidige waterschapskantoor 
in Meppel, zoals de inschakeling van het Projectenbureau Drenthe, zullen worden meegenomen in 
overleg met de gemeente Meppel en het Waterschap Reest en Wieden. 
 
Samenvattende reactie van gedeputeerde Van der Tuuk 
De heer Van der Tuuk gaat in op de situatie van vóór 1 juli jl. Hij geeft aan dat verzuimd is het toet-
singskader om te komen tot een fusie voor te leggen aan PS. Dit is een leer voor een volgende keer. 
Het is dan goed om van te voren te delen – GS en PS – binnen welke kaders getoetst gaat worden of 
een fusie haalbaar en zinvol is. Nu is teveel gekeken naar de procedure van een eerdere fusie, nl. die 
van het Waterschap Vechtstromen. De winst, die door het uitstellen van de beslissing is behaald, is 
dat nu een bredere toets heeft plaatsgevonden. 
 
 
Het volgende amendement is ingediend. 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2015-4 Amendement door PvdA en GL 
Voor: PvdA, GL, SP, D66 (onthouding door dhr. Tuin), 
50PLUS en SterkLokaal (19 stemmen) 
Tegen: VVD, CDA, PVV, CU (21 stemmen) 
Onthouding: 1 stem, dhr. Tuin (D66)  
Het amendement is verworpen. 

Geborgde zetels Water-
schap 

 
De heer Neutel (CDA) legt een stemverklaring af waarbij hij aangeeft dat de (financiële) argumenten 
voor hem om ja tegen het fusievoorstel te zeggen onvoldoende hard zijn gemaakt. Hij noemt daarbij 
o.a. imagoschade voor Meppel en lastenverzwaring in plaats van vermindering voor de Drentse bur-
ger. Hij waardeert de ruimte die hij van de fractie heeft gekregen om zijn eigen koers te varen. 
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Na stemming is het Statenstuk 2015-682, Opheffing waterschappen Reest en Wieden en Groot Sal-
land en oprichting waterschap Drents Overijsselse Delta aangenomen met 34 stemmen voor en 7 
stemmen tegen. De fracties van PvdA, VVD, CDA (m.u.v. de heer K. Neutel), SP, D66 (m.u.v. de heer 
J. Tuin), ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal hebben voor het voorstel gestemd. De 
fractie van de PVV heeft tegen het Statenstuk gestemd.  
 
 
H. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 23 september 2015. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.05 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 23 september 2015. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 
 




