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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 8 april 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 
 
Ingediende moties en amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (tijdelijk vicevoorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
H. Brink (VVD) (tevens demissionair gedepu- 
teerde) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
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) 
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: 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
(demissionair) gedeputeerde: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 18:00 uur. 
 
De voorzitter geeft aan dat de fracties in de gelegenheid worden gesteld om nadat de informateur de 
heer Snijders het woord heeft gevoerd over zijn bevindingen, toelichtende vragen te stellen.  
De gespreksverslagen van de informateur met de verschillende fracties zullen na de formatie open-
baar worden. 
 
De politieke duiding van het informatierapport welke naar alle Statenleden is toegezonden, zal vervol-
gens worden gegeven door de heer Brink als woordvoerder van de grootste fractie. 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
D. Rapportage informatieronde, door de heer P. Snijders, informateur 
 
De heer Snijders geeft een toelichting op de gesprekken die hij als informateur heeft gevoerd. Hierbij 
is gekeken naar het draagvlak binnen Provinciale Staten (PS) en naar een werkbare meerderheid. 
Ook is gekeken naar inhoudelijke accentuering zoals die er lagen en in de komende vier jaar zouden 
moeten liggen. De vertaalslag van de gesprekken staat in een aan PS toegezonden rapport van 6 
april 2015. 
Door de partijen wordt voor de komende vier jaar aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen. 
Als eerste wordt de regionale economie genoemd, gevolgd door bereikbaarheid, zowel fysiek als digi-
taal. Ook onderwerpen als leefbaarheid, vitaliteit platteland, windenergie en Groningen Airport Eelde 
(GAE) zijn aan de orde geweest. 
Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat partijen die een rol kunnen gaan spelen in de coalitie 
zijn: VVD, PvdA, en CDA, de zogenoemde ‘romp’ partijen. 
Gesproken is verder over de omvang van het aantal partijen om een coalitie te kunnen vormen. Ge-
concludeerd is dat hiervoor 4 partijen nodig zijn, om een meerderheid te halen. 
Naast de ‘romp’ partijen zijn hiervoor D66 en de CU aan de orde geweest. 
Dit heeft geleid tot vervolggesprekken waarbij ook gekeken is naar omvang van het college en de 
portefeuille. 
De CU en het CDA hebben in een eerder stadium aangegeven samen te willen werken. 
Na deze gesprekken is gebleken dat de CU de partij is waarmee een coalitie te vormen zou zijn. 
Deze partijen hebben aangegeven geen dichtgetimmerd coalitie akkoord te ambiëren. Ook willen zij 
aandacht voor de bestuursstijl. Een gesprek tussen de voorzitter van de Vereniging voor Drentse ge-
meenten en de informateur is ook onderdeel geweest van de gesprekken met genoemde partijen. 
 
De informateur besluit zijn betoog door aan te geven dat hij adviseert om een college te formeren be-
staande uit de partijen: VVD, PvdA, CDA en CU. Met het geven van dit advies beschouwt hij zijn op-
dracht als afgerond. 
 
De heer H. Kuipers (GL) vraagt om een toelichting op de opmerking dat CU en CDA in een voorfase 
hebben aangegeven samen te willen werken. 
De overige fracties hebben geen toelichtende vragen. 
De heer Snijders antwoordt dat het CDA en de CU tijdens hun verkiezingstournee hebben afgespro-
ken samen op te trekken.  
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De voorzitter bedankt de informateur namens de lijsttrekkers voor zijn werkzaamheden en ontheft de 
heer Snijders voor zijn taak en functie. 
 
 
E. Formatie nieuw college 
 
De heer Brink bedankt de informateur en geeft aan het advies te willen overnemen van de informateur 
en graag de formatie te willen starten. Hierbij wil hij zoeken naar een breed draagvlak binnen PS.  
Gezamenlijk wil hij een programma opstarten waarbij ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke 
ontwikkelingen en waarbij organisaties en bewoners worden betrokken. 
Hij stelt voor dat hij namens de VVD, zal optreden als formateur. Bij de gesprekken zal een gespreks-
leider aanwezig zijn. 
 
Vervolgens geven alle fracties een reactie op de politieke duiding die de heer Brink heeft gegeven. 
De fracties zijn unaniem in hun lof over de informateur. De gesprekken met hem zijn als constructief 
en plezierig ervaren. Desgevraagd geven de fracties van PvdA, CDA, PVV, CU en 50Plus aan in te 
stemmen met de heer Brink als formateur. De fracties van D66, GL en Sterk Lokaal spreken hun voor-
keur uit voor een externe formateur. 
Voor de fracties van SP, D66, GL en Sterk Lokaal is 4 gedeputeerden (meer dan) voldoende. 
 
Daarnaast wordt samengevat het volgende opgemerkt. 
De PvdA (van der Tuuk) ondersteunt het voorstel, wil hard werken om snel aan het werk te kunnen 
voor de Drenten in Drenthe. De heer Van der Tuuk pleit voor 4 of 6 gedeputeerden. 
Het CDA (Jumelet) doet het deugd om na 12 jaar als fractie weer te mogen toetreden tot het college. 
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen biedt ook de mogelijkheid om het debat in de PS mogelijk te ma-
ken. 
Voor de SP is het (erg) teleurstellend dat drie partijen die hebben verloren, PvdA en VVD in zetels en 
het CDA in aantal kiezers samen met de CU een coalitie willen gaan vormen. Na de verkiezingen is 
het politieke veld verandert, hiermee wordt in het huidige voorstel geen rekening gehouden. 
De PVV (Uppelschoten) had graag verrast willen worden met het verslag van de informateur, dat is 
niet het geval. Dat de PVV niet is uitgenodigd om deel te nemen aan het college is geen verrassing. 
Nu ook de SP en D66 zijn uitgesloten betekent dit dat het verrassingselement van de CU moet komen 
terwijl die partij toch wel de coalitie zal steunen. Het blijft een gemiste kans dat de uitslag van de ver-
kiezingen niet tot een andere uitkomst heeft geleid. 
D66 (Van der Tol) geeft aan dat deze fractie graag bestuursverantwoordelijkheid had willen dragen, 
jammer voor D66 dat dit niet is gelukt, maar nog meer jammer voor Drenthe; een gemiste kans. D66 is 
wel blij dat organisaties en bewoners ruimte krijgen voor inbreng in het coalitieprogramma en dat ruim-
te wordt geboden voor debat.  
De CU (Stelpstra) constateert dat er tussen de beoogde coalitiepartijen verschillen zijn, maar tegelij-
kertijd overeenstemming is over de grotere dossiers. De partijen zijn samen sterker en kunnen meer 
bereiken. De CU wil hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. 
GL (Kuipers) is niet verbaasd over de voorgestelde combinatie, de PvdA wekt echter wel (grote) ver-
bazing. Wat betekent “links” nog voor deze fractie? De PvdA heeft geen voorkeur uitgesproken voor 
GL en SP. De heer Kuipers vraagt zich af wat de PvdA in Drenthe heeft geleerd van wat zich in Den 
Haag afspeelt.  
50Plus (Duut) merkt op dat de voorgestelde coalitie wel een erg behoudend karakter laat zien. Ener-
zijds wordt gesproken over bestuurlijke vernieuwing terwijl ook 6 gedeputeerden worden genoemd, dit 
geeft weinig hoop op vernieuwing. De oppositie zal haar ruimte moeten pakken. 
Sterk Lokaal (Van der Ham) verwacht de speerpunten zoals genoemd in de rapportage van de infor-
mateur terug te zullen vinden in het collegeprogramma. 
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De heer Brink geeft de volgende reactie. 
Hij vraagt vertrouwen voor het nieuwe college. Samen met de gesprekspartners in Drenthe wil het 
beoogde college van GS aan de slag. De opdracht aan ook de leden van PS is om in gesprek te gaan 
met de Drentse burger. Om die reden zal er een coalitieakkoord op hoofdlijnen gaan komen. Omdat er 
een gezamenlijke opgave ligt voor Drenthe is gekozen voor een (eigen) interne formateur in zijn per-
soon. Het is gebruikelijk bij dit soort processen dat gekozen wordt voor een formateur uit de grootste 
fractie.  
Verder is het de bedoeling dat gewerkt wordt met een gespreksleider. 
Desgevraagd geeft hij aan dat dit niet iemand van buiten, een externe hoeft te zijn. 
 
Vervolgens leest de heer Brink de opdracht voor de formateur voor. 
 
De voorzitter geeft aan zorg te zullen dragen voor een transparant proces. De heer Brink wordt ge-
vraagd waar dit mogelijk is te zorgen voor een tussenrapportage. 
Vervolgens concludeert de voorzitter dat de partijen VVD, PvdA, CDA en CU op basis van het bespro-
kene een inspanningsverplichting hebben om te komen met een voorstel. Dat voorstel wordt terug 
gerapporteerd aan PS. Daarna volgt een coalitieprogramma. 
De heer Brink heeft toegezegd dat er een gesprekleider gaat komen die aanwezig is bij de onderhan-
delingen. De heer Brink maakt hierbij een keuze voor een in- of een externe gespreksleider. 
 
De voorzitter vraagt of PS kunnen instemmen met de opdracht voor de formateur waarbij de heer 
Brink wordt aangewezen als de formateur. 
 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
Mededeling: 
De voorzitter deelt mee dat (demissionair) gedeputeerde Munniksma op verzoek van de Commissaris 
van de Koning van de provincie Groningen, met ingang van 16 april a.s. is benoemd tot waarnemend 
burgemeester in de gemeente Menterwolde. 
De taken van de heer Munniksma worden per 16 april overgenomen door de andere gedeputeerden. 
 
G. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op een nog nader vast te stellen datum. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19:45 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 26 mei. 
 
          , voorzitter 
 
          , griffier 


