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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 29 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 
 
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) (t/m agendapunt G) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) (vanaf agendapunt H) 
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) (t/m agendapunt G) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
A.L. Langius (ChristenUnie) 
R. du Long (PvdA) (vanaf agendapunt H) 
H. Loof (PvdA) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
F. van de Pol (SP) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (vanaf agendapunt H) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) (t/m agendapunt G) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 
 

 
 
 
J. Tuin (D66) 
A. van der Tuuk (PvdA) (t/m agendapunt G) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
H.H. Veldsema (ChristenUnie) (vanaf agendapunt H) 
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 (tot agenda-
punt G): 
R.W. Munniksma (PvdA) 
H.H. van de Boer (VVD) 
H. Brink (VVD) 
A. van der Tuuk (PvdA)  
 
Voorts aanwezig de leden van het college  
van GS (vanaf agendapunt G): 
H. Brink (VVD) 
A. van der Tuuk (PvdA)  
H.G. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
 
 
Afwezig: 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en deelt mee dat er deze ochtend een persconferen-
tie is geweest in het Emmer gemeentehuis betreffende de taskforce Philips Lightning fabriek. Het rap-
port en het persbericht staan op de provinciale website. De leden van PS zullen deze informatie via de 
mail ontvangen. Er is een zestal overnamekandidaten en er is hoop op voortzetting.  
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Mevrouw Meeuwissen (VVD) komt met een ordevoorstel, haar fractie vraagt agendapunt L. Statenstuk 
2015-658 (Verordening Vergoeding Statenfracties 2015) van de agenda te halen en dit punt op een 
later tijdstip te bespreken. De vergadering stemt in met het voorstel. De agenda wordt voor het overige 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Ingekomen stukken    
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
E.  Presentatie Collegeprogramma 2015-2019 en kandidaat-gedeputeerden 
Toelichting van de formateur: 
De formateur de heer H. Brink (VVD) presenteert het nieuwe Collegeprogramma ‘Dynamisch en On-
dernemend’ voor de periode 2015-2019. In het College-akkoord staat in hoofdlijnen het beleid van 
Drenthe voor de komende periode beschreven. De heer Brink benoemt een aantal aandachtspunten; 
zoals onderzoek naar de treinverbinding Emmen-Stadskanaal, werkgelegenheid Zuidoost Drenthe, 
verdubbeling N34 (nabij Coevorden), breedband, Groningen Airport Eelde en Energiek Drenthe.  
Er is goed overleg geweest tussen de fracties van VVD, PvdA, CDA en CU. De vier fracties delen hun 
visie op Drenthe, er is akkoord op hoofdlijnen, er is ruimte voor ideeën van alle fracties, van gemeen-
ten en van inwoners. De heer Brink is trots op het Collegeprogramma en het verloop van het proces. 
Hij bedankt de informateur de heer P. Snijders, de heer J.J. Baltes (VVD) en de ambtenaren mevrouw 
E. Top en mevrouw E. Dekker.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Het merendeel van de fracties reageert overwegend positief. De fracties van VVD, PvdA, CDA en CU 
spreken van een goed en snel akkoord op hoofdlijnen en zijn positief over de geboden ruimte voor 
debat. 
De fractie van VVD is blij met de open houding en het idee dat er wordt gedacht in kansen en ontwik-
kelingen. De PvdA-fractie geeft aan dat het akkoord van het College ambitie en vertrouwen uitstraalt 
en dat er ruimte is voor debat. De CDA-fractie ziet in het Collegeprogramma ruimte voor alle partijen 
en wil ‘aan de slag’. De fractie is positief over de vernieuwende manier van kijken naar Drenthe en 
wijst op het elkaar iets gunnen. De fractie van de CU vindt dat het Collegeprogramma vertrouwen en 
lef laat zien, en spreekt van een open karakter van het programma. De fractie is blij met de blik gericht 
op o.a. Duitsland en Brussel. 
De heer Vester (SP) is niet enthousiast over het akkoord. De fractie ziet een voortzetting van het oude 
programma (2011-2015). De fractie had meer aandacht willen zien voor de mensen in Drenthe. De 
heer Vester noemt het nieuwe college een ‘college van verliezers’. De fractie zal het college op haar 
daden beoordelen en pleit voor een ‘culturele hoogstructuur’. De heer Uppelschoten (PVV) geeft aan 
het college een kans te willen geven, omdat er goede dingen staan in het collegeprogramma m.u.v. de 
windenergie. De GL-fractie noemt de open houding van GS, maar in het Collegeprogramma blijft vaag 
waar GS voor staan en het heeft ook een risico in zich van ‘achterkamertjes’-politiek. GL mist in het 
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akkoord aandacht voor de Drenten zelf en de zorg, ook mist GL de inbreng in het collegeprogramma 
van de PvdA. 
De fractie van D66 ziet een duidelijke breuk met het vorige collegeprogramma. De fractie is blij met 
het inzicht dat debat er toe doet. De fractie van 50PLUS merkt op dat de er sprake is van een omslag 
in cultuur/houding/gedrag, de fractie wacht dit praktisch af en is verder positief over het akkoord. De 
fractie van Sterk Lokaal kan zich op hoofdlijnen vinden in het akkoord. De fractie heeft nog wel toe-
voegingen voor de in het akkoord genoemde top 10, namelijk ruimte aan gemeenten, heroverwegen 
standpunt windmolens en krimp. Ook pleit Sterk Lokaal voor minder (provinciale) regels. 
 
De fracties van D66, GL, SP en PVV dienen een Motie 'Participatieparagraaf' (M2015-8) in waarin zij 
het college verzoeken in elk Statenstuk een participatieparagraaf op te nemen waarbij wordt aange-
geven welke participanten hebben bijgedragen. De motie wordt door het college overgenomen en 
daarom niet in stemming gebracht. Na een jaar zal het effect van de paragraaf door het college wor-
den geëvalueerd.  

Samenvattende reactie van de formateur:                                                                                             
De formateur is blij dat er overwegend vertrouwen is voor het collegeakkoord. Het college wil er zeker 
zijn voor de Drentse burger.   

De voorzitter besluit de beraadslaging met de conclusie dat na inbreng van de staten de VVD, de 
PvdA, het CDA en de CU zich hebben verbonden aan het collegeprogramma 2015-2019. 

 
F.  Benoeming leden van de Commissie naar de Geloofsbrieven en van het Stembureau 
Op voorstel van de voorzitter worden tot leden van de commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven:  
mevrouw Siertsema (D66) en de heren Moinat (SP) en Uppelschoten (PVV). De heer Uppelschoten treedt  
op als rapporteur. 
Op voorstel van de voorzitter worden tot leden van het stembureau benoemd: de heren Neutel (CDA),  
Kuipers (GL) en Baltes (VVD). De heer Baltes treedt op als rapporteur.  
 
 
G.  Benoeming en installatie gedeputeerden                                                                                  
De vier kandidaat-gedeputeerden, te weten de heren Henk Brink (VVD), Ard van der Tuuk (PvdA),  
Henk Jumelet (CDA) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie), stellen zich voor. 
De commissie van onderzoek van de geloofsbrieven onderzoekt de benoembaarheid van de vier kan-
didaat-gedeputeerden. Het advies van de commissie is dat zij alle kandidaten benoembaar acht. Pro-
vinciale Staten besluiten overeenkomstig dit advies.  
 
Vervolgens stemmen Provinciale Staten over de benoeming van de kandidaat-gedeputeerden. De 
stemming is als volgt verlopen:  
- Kandidaat gedeputeerde H. Brink: van de 40 stemmen zijn er 34 voor en vier tegen de be- 

 noeming  van de heer Brink tot gedeputeerde uitgebracht. Er is één onthouding en één stem is 
 ongeldig verklaard. 

- Kandidaat gedeputeerde A. van der Tuuk: van de 40 stemmen zijn er 37 voor en 1 tegen 
 de benoeming van de heer Van der Tuuk tot gedeputeerde uitgebracht. Er is 1 onthouding en  

1 stem is ongeldig verklaard. 
- Kandidaat gedeputeerde T. Stelpstra: van de 40 stemmen zijn er 31 voor en 7 tegen 

 de benoeming van de heer Stelpstra tot gedeputeerde uitgebracht. Er is één onthouding en één  
 stem is ongeldig verklaard. 

- Kandidaat gedeputeerde H. Jumelet: van de 40 stemmen zijn er 35 voor en twee tegen de  
 benoeming van de heer Jumelet tot gedeputeerde uitgebracht. Er zijn twee onthoudingen en  
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 één stem is ongeldig verklaard. 
Alle kandidaat-gedeputeerden aanvaarden de benoeming tot gedeputeerde en ze ondertekenen de 
Verklaring Drentse gedragscode integriteit voor de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten. 
 
Vervolgens legt de heer Van der Tuuk de verklaring en belofte af. De heren Brink, Jumelet en Stelp-
stra leggen de eed af. Hiermee zijn alle kandidaten geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe col-
lege.  

 
 
H.  Onderzoek Geloofsbrieven en installatie nieuwe leden van Provinciale Staten 
Voordat de kandidaat-statenleden, de heren R. de Long (PvdA), B. van Dekken (CDA), J.L. Stel (VVD) 
en H.H. Veldsema (ChristenUnie), kunnen worden geïnstalleerd, onderzoekt de commissie van onder-
zoek middels de geloofsbrieven de toelaatbaarheid van de vier nieuwe leden. De commissie heeft de 
overlegde stukken in orde bevonden en adviseert de staten de kandidaat-statenleden toe te laten tot 
Provinciale Staten van Drenthe. De vier nieuwe Statenleden ondertekenen de Verklaring Drentse ge-
dragscode integriteit voor de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Sta-
ten. 
Vervolgens leggen de heer Stel en de heer Du Long de verklaring en belofte af. De heer Veldsema en 
de heer Van Dekken leggen de eed af. Hiermee zijn de kandidaten geïnstalleerd als Statenlid. 
 
 
I.  Benoeming Voorzitter en Leden van de Statencommissies 
 
I1.  Statenstuk 2015-681, 
Voorstel van de leden de heren J.N. Kuipers (GroenLinks), J. Vester (SP) en  
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) van 24 april 2015, Reglement van Orde voor de vergaderin-
gen van de Statencommissies (vertegenwoordiging fracties) 
De fracties van SP, GL en D66 stellen in een initiatiefvoorstel voor kleine fracties in Provinciale Staten 
meer ruimte voor ondersteuning te geven in de commissievergaderingen. De indieners pleiten voor 
meer commissieleden, niet zijnde Statenleden in de twee Statencommissies, om op die manier de 
vergader-/werkdruk te laten afnemen voor Statenleden van kleine fracties. In de commissies vindt een 
groot deel van het debat plaats; hier moet voldoende inzet voor mogelijk zijn, ook in de voorbereiding.  
De grote fracties (VVD, PvdA en CDA) kunnen hiermee niet instemmen, zij vinden dat de grootte van 
de fracties ook in de commissies gereflecteerd moet zijn. De CU sluit zich hierbij aan.  
Over het voorstel wordt gestemd; de fracties van D66, SP, PVV, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50PLUS 
stemmen voor het voorstel, de fracties van VVD, PvdA, CDA en CU zijn tegen het voorstel. Het voor-
stel wordt verworpen met 23 stemmen tegen en 17 voor. 
 
 
I2.  Statenstuk 2015-660  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming commissieleden, niet zijnde Staten-
leden 
Mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS), H.J. Kroeze (Sterk Lokaal), D. Oosterveen (Sterk Lokaal), 
mevrouw M. Reuver (GroenLinks), R.R. Pruisscher (ChristenUnie), mevrouw A.J. Slagmolen-Smits 
(D66), N. Strolenberg (D66), J. Pottjewijd (PVV), J.L.M. Middelaar (SP) en mevrouw E.A. Staal (VVD) 
worden bij acclamatie benoemd tot commissielid, niet zijnde Statenlid. 
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I3.  Statenstuk 2015-661  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming voorzitters en leden Statencommis-
sies 
De heer T. Serlie (VVD) wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de Statencommissie Financi-
en, Cultuur, Bestuur en Economie. Er zijn twee kandidaten voorgedragen voor de Statencommissie 
Omgevingsbeleid, te weten mevr. L.A. Smits (SP) en de heer S.J. Vegter (CDA). Na schriftelijke 
stemming (totaal 40 stemmen uitgebracht) zijn er 27 stemmen voor de heer Vegter en 12 stemmen 
voor mevrouw Smits, er is één onthouding. De heer Vegter wordt benoemd tot voorzitter van de Sta-
tencommissie Omgevingsbeleid. 
 
Tevens wordt de samenstelling van de Statencommissies als volgt vastgesteld: 
Leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB): 
1.  Dhr. J.J. Baltes   VVD 
2.  Dhr. T  Serlie   VVD 
3.  Dhr. J. L. Stel   VVD 
4 . Mw. E.A.. Staal   VVD   
5.  Dhr. D.B. Dijkstra   CDA 
6.  Dhr. K. Neutel   CDA 
7.  Dhr. H. Reinders   CDA 
8.  Dhr. F. van de Pol   SP 
9.  Dhr. J. Vester   SP 
10.Dhr. J.L.M. van Middelaar  SP  
11.Dhr. A.A.P.M. van Berkel  PVV 
12.Dhr. B. Vorenkamp   PVV 
13.Mevr. S.D. Kort   PVV  
14.Mevr. M.J.C. van der Tol  D66 
15.Dhr. J. Tuin    D66 
16.Mevr. A.J. Slagmolen  D66  
17.Dhr. J.N. Kuipers   GL 
18.Mevr. M. Reuver   GL  
19.Mevr. A.E. van der Ham  Sterk Lokaal 
20.Dhr. H.J. Kroeze   Sterk Lokaal  
21.Dhr. F.P. Duut   50Plus Drenthe 
22.Mevr. W.A.M. Montanje-Baak 50Plus Drenthe 
23.Mevr. M. Bakker   PvdA 
24.Mevr. R.S. Goettsch   PvdA 
25.Dhr. P.A. Zwiers   PvdA 
26.Dhr. H. Loof    PvdA 
27.Dhr. H.H. Veldsema   CU 
28.Dhr. R.R. Pruisscher   CU  

 
 
Leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE): 
1.  Mevr. W.M. Meeuwissen  VVD 
2.  Dhr. J. Smits   VVD 
3.  Mevr. G. Weerts   VVD 
4.  Mevr. R. Wollerich   CDA 
5.  Dhr. S.J. Vegter   CDA 
6.  Dhr B. van Dekken   CDA  
7.  Dhr. W. Moinat   SP 
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8.  Mevr. L.A. Smits   SP 
9.  Mevr. G.J. Dikkers   SP 
10.Dhr. N.A. Uppelschoten  PVV 
11.Dhr. H.J.L. Bronts   PVV 
12.Dhr. J. Pottjewijd   PVV  
13.Dhr. J.A. van Dalen   D66 
14.Mevr. H.R. Siertsema  D66 
15.Dhr. N. Strolenberg   D66  
16.Dhr. J.N. Kuipers   GL 
17.Dhr. H.R. Nijmeijer   GL 
18.Mevr. A.E. van der Ham   Sterk Lokaal 
19.Dhr. D. Oosterveen   Sterk Lokaal 
20.Dhr. F.P. Duut   50Plus  
21.Mevr. W.A.M. Montanje-Baak 50Plus  
22.Mevr. R.S. Goettsch   PvdA 
23.Dhr. R.A.A. Bosch   PvdA 
24.Dhr. R.H.H. Koch   PvdA 
25.Dhr. R. du Long   PvdA 
26.Dhr. A.L. Langius   CU 
27.Mevr. B. van den Berg  CU 
28.Dhr. P. Moltmaker   VVD 
 
 
J. Afscheid van commissieleden, niet zijnde Statenleden 
De voorzitter spreekt een dankwoord uit naar de vertrekkende bijzondere commissieleden, te weten 
de heren F.W. van Lookeren Campagne (D66), J.A. van Berkum (CU) en K. Kuipers (GL). Zij krijgen 
bloemen en een cadeau, zijnde een houtsnede van Siemen Dijkstra. De bijzondere commissieleden 
mevrouw J. Fokkens (SP) en de heer W. van Heusden zijn niet aanwezig, zij ontvangen hun af-
scheidscadeau op een later tijdstip. 
 
 
K.  Overige benoemingen en voordrachten 
 
K1. Statenstuk 2015-659, 
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming vice-voorzitter en tweede vice-
voorzitter van Provinciale Staten 
Bij acclamatie worden de heer Baltes (VVD) en mevrouw Siertsema (D66) benoemd tot vicevoorzitter 
respectievelijk tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten. 
 
 
K2. Statenstuk 2015-663  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Aanwijzing leden algemeen bestuur Samenwer-
kingsverband Noord-Nederland 
Voor de plaatsen in het AB SNN zijn door de fracties zes kandidaten voorgedragen. Over de aanwij-
zing van de drie leden van het AB SNN vindt schriftelijke stemming plaats. Deze is als volgt verlopen: 
- De heer J.A van Dalen (D66):    17 uitgebrachte stemmen 
- De heer B. van Dekken (CDA):    25 uitgebrachte stemmen 
- De heer H. Loof (PvdA):     25 uitgebrachte stemmen 
- De heer W.L.H. Moinat (SP):    16 uitgebrachte stemmen 
- De heer P.Moltmaker (VVD):        2 uitgebrachte stemmen 
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- De heer N.A. Uppelschoten (PVV):  35 uitgebrachte stemmen. 
 
Hierdoor is besloten dat de Statenleden de heren Uppelschoten, Van Dekken en Loof zijn aangewe-
zen als lid en de Statenleden de heren Van Dalen, Moinat en Moltmaker zijn aangewezen als plaats-
vervangend lid van het AB SNN. 
 
Tevens worden de collegeleden de heer Brink en de heer Stelpstra en de Commissaris van de Koning 
de heer Tichelaar aangewezen als lid van het AB SNN. De collegeleden de heer Jumelet en de heer 
Van der Tuuk worden als plaatsvervangend lid van het AB SNN aangewezen. 
 
 
K3. Statenstuk 2015-662  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming leden Begeleidingscommissie Ac-
countant 
Bij acclamatie worden mevrouw Dikkers (SP) en de heren Koch (PvdA), Van Dalen (D66), Bronts 
(PVV) en Smits (VVD) tot leden van de Begeleidingscommissie Accountant benoemd.  
 
 
K4. Statenstuk 2015-666  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming leden werkgroep DRents EUropa 
Netwerk (DrEUn) 
De heren Bronts (PVV), Van Dekken (CDA), Kuipers (GL), Du Long (PvdA), Stel (VVD), Veldsema (CU)  
en de dames Van der Ham (Sterk Lokaal), Dikkers (SP) en Siertsema (D66) worden bij acclamatie  
benoemd tot leden van de werkgroep DREUN). 
 
 
K5. Statenstuk 2015-680  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Benoeming leden Commissie van Onderzoek 
Bij acclamatie worden mevrouw Van de Berg (CU) en de heren Van Berkel (PVV), Bosch (PvdA), Nij-
meijer (GL), Neutel (CDA), Oosterveen (Sterk Lokaal), Van der Pol (SP), Stel (VVD) en Strolenberg 
(D66) benoemd tot leden van de Commissie van Onderzoek. 
 
 
K6. Statenstuk 2015-665  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Aanwijzing leden programmaraad Noordelijke 
Rekenkamer 
Voor de Programmaraad Noordelijke Rekenkamer hebben de fracties vier kandidaten voorgedragen. 
Over de aanwijzing van de drie leden vindt schriftelijke stemming plaats. Deze is als volgt verlopen: 
- Mevrouw M.J.C. van der Tol (D66): 40 uitgebrachte stemmen 
- De heer P. Moltmaker (VVD):   27 uitgebrachte stemmen 
- De heer N.A. Uppelschoten (PVV):  14 uitgebrachte stemmen 
- De heer J. Vester (SP):    39 uitgebrachte stemmen. 
 
Hierdoor is besloten dat mevrouw Van der Tol, de heer Vester en de heer Moltmaker zijn aangewezen 
als lid van de Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer. 
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K7. Statenstuk 2015-664  
Voorstel van het Presidium van 20 april 2015, Aanwijzing en machtiging leden Algemene ver-
gadering IPO 
Voor de Algemene vergadering IPO hebben de fracties vijf kandidaten voorgedragen. Over de aanwij-
zing van twee leden vindt schriftelijke stemming plaats. Deze is als volgt verlopen: 
- Mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal): 12 uitgebrachte stemmen 
- De heer J. Smits (VVD):     31 uitgebrachte stemmen 
- De heer N.A. Uppelschoten (PVV):   11 uitgebrachte stemmen 
- De heer P.A. Zwiers (PvdA):    26 uitgebrachte stemmen. 
 
Hierdoor is besloten dat de heer Smits en de heer Zwiers zijn aangewezen als lid van de Algemene 
vergadering IPO. 
 
 
L. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 mei 2015. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.45 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 mei. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 


