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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Donderdag 26 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 provincie onder het volgende 
adres: www.stateninformatie.drentsparlement.nl 
 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vicevoorzitter, 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. Brink (VVD) (tevens demissionair  
gedeputeerde) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevr. G.L. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
mevr. A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
H.G. Jumelet (CDA) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
A.L. Langius (ChristenUnie) 
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) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
 

 
 
 
 
A. van der Tuuk (PvdA) (tevens demissionair  
gedeputeerde) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
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  
demissionair college van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
- 
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A./B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering. Hij heet de nieuwe en de herkozen Statenleden en 
de leden van het (demissionair) college welkom, ook welkom voor de aanwezigen op de publieke tri-
bune. 
 
 
C. Installatie van benoemde en toegelaten Statenleden 
De voorzitter stelt, omwille van een overzichtelijk verloop, voor dat elk Statenlid blijft zitten en pas gaat 
staan wanneer hij/zij de eed of de verklaring en belofte aflegt. Nadat de voorzitter het publiek en het 
college van GS verzoekt om te gaan staan, leest de statengriffier de tekst van de eed en de verklaring 
en belofte geïntegreerd voor. De voorzitter roept vervolgens op alfabetische volgorde de Statenleden 
op om de eed of de verklaring en belofte af te leggen. 
 
De volgende Statenleden leggen elk afzonderlijk door het uitspreken van de tekst “zo waarlijk helpe 
mij God Almachtig” de eed af:  
mevrouw B. van den Berg-Slagter (Christen Unie)  
de heer H. Brink (VVD 
de heer H.J.L. Bronts (PVV) 
de heer D.B. Dijkstra (CDA)  
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer A.L. Langius (ChristenUnie) 
de heer P. Moltmaker (VVD) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Reinders (CDA) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)  
de heer S.J. Vegter (CDA) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
 
De volgende Statenleden leggen elk afzonderlijk door het uitspreken van de tekst “dat verklaar en 
beloof ik” de verklaring en de belofte af:  
mevrouw M. Bakker (PvdA)  
de heer J.J. Baltes (VVD)  
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV)  
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer J.A. van Dalen (D66)  
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA)  
de heer R.H.H. Koch (PvdA) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP)  
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer G. Serlie (VVD) 
mevrouw H.R. Siertsema (D66) 
de heer J. Smits (VVD) 
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mevrouw L.A. Smits (SP)  
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66)  
de heer J. Tuin (D66) 
de heer A. van der Tuuk (PvdA)  
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)  
de heer J. Vester (SP)  
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA)  
 
De voorzitter feliciteert de Statenleden met hun installatie en wenst hen succes. 
De Statenleden wordt verzocht om de Verklaring Drentse gedragscode voor de Commissaris van de 
Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de presentielijst te ondertekenen.  
De voorzitter stelt voor om de heer J. Baltes (VVD) tijdelijk en per direct te benoemen tot vicevoorzit-
ter. In de eerstvolgende reguliere Statenvergadering zal de definitieve vicevoorzitter worden benoemd 
en zal de tijdelijke vicevoorzitter van zijn functie worden ontheven. In die vergadering zullen ook de 
leden van de Statencommissies en de voorzitters van de Statencommissies worden benoemd. 
 
 
D. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld.  
 
 
E. Formatiedebat 
De voorzitter heet de lijsttrekkers van de twee nieuwe partijen in de Staten welkom (50PLUS en Sterk 
Lokaal). De heer Tichelaar deelt mee dat tijdens het debat, de visie van iedere fractie rondom de dui-
ding van de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan voor de vorming van het nieuwe college cen-
traal staan. 
 
De heer Brink (VVD) geeft aan dat zijn partij de grootste is, derhalve heeft de partij de regie om te 
komen met een voorstel tot vorming een nieuw college. De VVD stelt voor door een externe informa-
teur informerende gesprekken te laten voeren met alle fracties van Provinciale Staten. Er zijn minimaal 
4 partijen nodigen om een college te vormen. De fractie van de VVD wil de komende bestuursperiode 
de focus richten op werk en economie.  
Aandacht moet ook gegeven worden aan de lagere opkomstcijfers bij de verkiezingen (50,7%), de 
andere fracties zijn het hiermee eens. 
 
Alle fracties stemmen in met het voorstel van de VVD.  
De heer Van der Tuuk (PvdA) geeft aan dat zijn partij een stevig verlies heeft geleden, de lijsttrekker 
meldt dat zijn partij wil inzetten op werk (vooral ook voor jongeren), voorzieningen/leefbaarheid en 
duurzaamheid.  
De heer Jumelet geeft aan dat het CDA tevreden is over de verkiezingsuitslag, het CDA is de grootste 
partij in de gemeenten Emmen en Hoogeveen. Het CDA wil inzetten op versterking van werkgelegen-
heid, leefbaarheid en economie. Ook roept de CDA-fractie op tot meer samenwerking met de 12 
Drentse gemeenten.  
De heer Moinat geeft aan dat de SP in alle Drentse gemeenten heeft gewonnen. De SP gaat bij de 
formatiepoging uit van overeenkomsten tussen partijen, om vervolgens te kijken of de verschillen kun-
nen worden overwonnen. 
De heer Uppelschoten (PVV) is tevreden met de verkiezingsuitslag, de PVV is met 5 zetels een vol-
waardige partij. Volgens de fractie is een college met VVD en PvdA niet de juiste keuze, er is dan 
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onvoldoende ruimte voor nieuw beleid waaraan de PVV wil meewerken. De fractie pleit voor minder 
nadruk op natuur en meer nadruk op banen en bedrijvigheid. Inzet op bereikbaarheid is van belang, 
ook pleit de partij voor herziening van het standpunt t.a.v. windmolens.  
Mevrouw Van der Tol (D66) is trots, haar fractie is verdubbeld. De fractie van D66 heeft als speerpun-
ten werkgelegenheid, laaggeletterdheid en bereikbaarheid. De partij wil deze punten bespreken in een 
open, brede discussie in de Staten. D66 wil ook de bevolking meer betrekken, draagvlak creëren. De 
partij hoopt dat de nieuwe coalitie een afspiegeling zal zijn van de verkiezingsuitslag.  
De heer Stelpstra (CU) is dankbaar voor de geboekte verkiezingswinst. Voor de fractie zijn werk en 
werkgelegenheid van groot belang. De CU wil inzetten op een hechte samenleving. 
De heer Kuipers (GL) vindt dat zijn partij een prima resultaat heeft behaald. Groen Links wil zich inzet-
ten voor natuur en een goede infrastructuur van zorg voor alle Drenten. 
De heer Duut (50PLUS) is blij de uitslag, zijn partij heeft ruimschoots een zetel gehaald. Ouderen 
worden nu vertegenwoordigd en de heer Duut zal zich hard maken voor zijn kiezers. 
Mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal) is trots op de verkiezingsuitslag, zij bedankt dan ook haar kie-
zers. Zij vraagt zich af of men bij de collegevorming de kiezers laat spreken of dat er een coalitie wordt 
gevormd van verliezers. De fractie wil zich inzetten voor inwoners van Drenthe. Aandachtspunten zijn 
leefbaarheid, bereikbaarheid en werk. Sterk Lokaal wil de discussie over windenergie aangaan. De 
fractie wil de gedane beloften staande houden. 
 
De leden van Provinciale Staten stemmen in met de benoeming van de heer Peter Snijders (burge-
meester gemeente Hardenberg) tot informateur. De opdracht van de informateur is om, ten behoeve 
van de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, informerende gesprekken te voeren 
met afgevaardigden van alle fracties van het Drents parlement. De rapportage van de informateur 
wordt naar verwachting woensdagavond 8 april aangeboden in een extra vergadering van Provinciale 
Staten. 
De geanonimiseerde verslagen van de informerende gesprekken zijn openbaar. 
De heer Brink (VVD) verwacht dat er woensdag 29 april een nieuw provinciaal bestuur kan zijn.  
 
 
F. Sluiting 

Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, deelt hij mee dat er in de Ontvangstzaal de mogelijkheid 
wordt geboden om onder het genot van een High Tea nader kennis te maken. 
De vergadering wordt gesloten om 15.05 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 april 2015. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 mei 2015. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 


