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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 25 maart 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 Provinciale Staten onder het 
volgende adres: www.stateninformatie.drentsparlement.nl. 
 
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) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
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) 
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A/B. Opening en mededelingen 
In de Oude Statenzaal van het Drents Museum opent de voorzitter om 14.00 uur de vergadering. Hij 
deelt mee dat deze laatste vergadering in de huidige samenstelling geheel in het teken staat van het 
onderzoeken van de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden en het nemen van afscheid van de 
vertrekkende Statenleden. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 maart 2015 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E/F. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe Statenleden 
De dames Goettsch (PvdA), Van der Tol (D66) en Smits (SP) en de heren Dijkstra (CDA), Stelpstra 
(CU) en Uppelschoten (PVV) worden op voorstel van de voorzitter, door de staten benoemd tot leden 
van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de 41 benoemde Statenleden. Mevrouw 
Goettsch wordt tevens tot rapporteur van de commissie benoemd 
 
De voorzitter deelt mee dat de op 23 maart door het Centraal Stembureau benoemde leden van Pro-
vinciale Staten hebben aangegeven de benoeming te aanvaarden, m.u.v. mevrouw  Reuver (GL) en 
mevrouw Bruins (PVV). In hun plaats zijn de heer Nijmeijer (GL) en de heer Van Berkel (PVV) be-
noemd. 
Dit betreft dus de volgende leden:  
mevrouw Bakker (PvdA),  
de heer Baltes (VVD),  
mevrouw Van de Berg-Slagter (CU), 
de heer Van Berkel (PVV),  
de heer Bosch (PvdA), 
de heer Brink (VVD), 
de heer Bronts (PVV), 
de heer Van Dalen (D66),  
de heer Dijkstra (CDA),  
mevrouw Dikkers (SP), 
de heer Duut (50PLUS), 
mevrouw Goettsch (PvdA),  
mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer Jumelet (CDA), 
de heer Koch (PvdA), 
mevrouw Kort (PVV), 
de heer Kuipers (GL), 
de heer Langius (CU), 
de heer Loof (PvdA), 
mevrouw Meeuwissen (VVD), 
de heer Moinat (SP),  
de heer Moltmaker (VVD), 
de heer Neutel (CDA), 
de heer Nijmeijer (GL), 
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de heer Van de Pol (SP), 
de heer Reinders (CDA), 
de heer Serlie (VVD), 
mevrouw Siertsema (D66), 
de heer Smits (VVD), 
mevrouw Smits (SP),  
de heer Stelpstra (CU),  
mevrouw Van der Tol (D66),  
de heer Tuin (D66), 
de heer Van der Tuuk (PvdA),  
de heer Uppelschoten (PVV),  
de heer Vegter (CDA), 
de heer Vester (SP),  
de heer Vorenkamp (PVV), 
mevrouw Weerts (VVD), 
mevrouw Wollerich-Veldman (CDA) en 
de heer Zwiers (PvdA).  
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw R.S. Goettsch, rapporteur van de commissie tot onder-
zoek van de geloofsbrieven. Mevrouw Goettsch deelt mee dat de commissie heeft kennisgenomen 
van het proces-verbaal van de zitting van het Centraal Stembureau tot vaststelling van de verkie-
zingsuitslag. De constatering is dat er geen bezwaren zijn ingebracht. De commissie heeft kennisge-
nomen van het proces-verbaal met betrekking tot het totaal uitgebrachte aantal stemmen per deelne-
mende politieke partij en de wijze van verdeling van de restzetels. De commissie heeft tevens de 41 
geloofsbrieven en de daarbij overgelegde stukken van de benoemd verklaarde leden onderzocht en in 
orde bevonden. De commissie adviseert de Staten derhalve de benoemde leden toe te laten als lid 
van de Provinciale Staten van Drenthe. De Staten stemmen in met het advies van de commissie. 
 
G. Afscheid vertrekkende Statenleden 
De voorzitter spreekt naar elk aanwezig vertrekkende Statenlid afzonderlijk een dankwoord uit. Er 
wordt afscheid genomen van de heer Beerda (PvdA), de heer Berends (PvdA), de heer Bolhuis (VVD), 
mevrouw Van Dinteren (GL), de heer Fokkens (PvdA), de heer Hemsteede (PvdA), mevrouw Horasan 
(PvdA), de heer Hornstra (PvdA), de heer Huizing (PvdA), mevrouw Irrgang-Borsboom )VVD), me-
vrouw Kaal (CDA), de heer Kerstholt (VVD), de heer Mentink (CDA), de heer Van Middelaar (SP), de 
heer Oosterlaak (SP), mevrouw Pannekoek-van Toor (VVD), de heer Van de Pol (CDA), mevrouw 
Seinen (CDA), de heer Slagter (PvdA), mevrouw Smith (GL), de heer Stel (VVD), mevrouw Stijkel-
Kuijpers (CU), de heer Timmerman (VVD) en de heer Veenstra (PvdA). In verband met afwezigheid 
van mevrouw Philips zal zij op een later tijdstip haar afscheidscadeau ontvangen. 
Mevrouw Pannekoek-van Toor, mevrouw Van Dinteren, de heer Beerda, de heer Bolhuis, de heer 
Fokkens, de heer Hemsteede, de heer Hornstra, de heer Slagter en de heer Stel hebben allen mini-
maal twaalf jaren een functie als volksvertegenwoordiger bekleed. De voorzitter deelt mee, dat het 
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De decorandi krijgen derhalve door de voorzitter de daarbij behorende versierselen opgespeld.  
Vervolgens spreekt de heer A. Huizing (PvdA) een dankwoord uit namens alle vertrekkende Statenle-
den naar alle partijen/personen die bij de Statenvergaderingen van de afgelopen bestuursperiode 
betrokken zijn geweest.  
Tot slot krijgen de vertrekkende Statenleden bloemen en een cadeau, zijnde een bijzondere tegel met 
het motto ‘Doe wel en zie niet om’.  
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H. Sluiting 
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, deelt hij mee dat er in de Abdijkerk van het Drents Muse-
um de mogelijkheid wordt geboden om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid van 
elkaar te nemen en de gedecoreerden te feliciteren. 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2015. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 


