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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 17 december 2014 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
Aangenomen moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
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) 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
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) 
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: 
J. Vester (SP) 
mevr. G.H. Smith (GroenLinks) (vanaf agendapunt G10) 
mevr. R. Horasan (PvdA) (vanaf agendapunt H) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering. De voorzitter feliciteert gedeputeerde Van der Tuuk 
met zijn verkiezing tot Drents politicus van het jaar 2014.  
 
 
C.   Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda worden twee punten toegevoegd, te weten: agendapunt H: motie vreemd aan de orde 
Werkgelegenheid (op verzoek van de CDA-fractie); agendapunt I: motie vreemd aan de orde Draag-
vlakonderzoek windpark de Drentse Monden en Oostermoer (op verzoek van de fractie van de SP).  
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 12 november 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Van Dalen (D66) deelt n.a.v. de besluitenlijst mee, dat een notitie m.b.t. het initiatiefvoorstel  
200 jaar Drenthe (punt A/B van de besluitenlijst) van de heren Van Dalen en Huizing (PvdA) zal wor-
den besproken in de vergadering van FCBE van 14 januari en vervolgens komt de notitie op de agen-
da van PS van 28 januari 2015.  
 
 
E. Ingekomen stukken 
De punten A5, A6, B3 en B4 op de lijst van ingekomen stukken kunnen worden betrokken bij het 
agendapunt G10 (Flora- en faunabeleidsplan). 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
F.  Rondvraag 
Tijdens agendapunt F. draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan de vice-voorzitter. 
Mevrouw Seinen (CDA) stelt vragen over het besluit van het Philips-concern om de vestiging in Em-
men in 2016 te sluiten en de productie over te hevelen naar NO-Polen.   
De Commissaris van de Koning deelt mee dat het College niet op de hoogte was van dit voornemen. 
De provincie, noordelijke kamerleden en het gemeentebestuur van Emmen trekken samen op in dit 
proces, er zijn informele gesprekken gaande met de directie van het Philips-concern. Het concern 
wordt aangesproken op de maatschappelijke verantwoordelijkheden. De problemen worden bespro-
ken met de ministers Kamp en Asscher. De partijen hopen op een oplossing. De Commissaris waar-
deert de steun van PS.  
 
De heer Smits (VVD) stelt vragen over de sluiting van politiebureaus. 
De Commissaris van de Koning meldt dat de huisvestingsproblemen i.v.m. de taakstelling van 200 
miljoen in november zijn gemeld door minister Opstelten. De provincie gaat hier niet over. Gemeenten 
en de provincie brengen wel de probleemgebieden in kaart. De Commissaris meldt dat er constructief 
overleg is.  
Naar aanleiding van de discussie in de staten geeft de VVD-fractie aan de problemen onder de aan-
dacht te brengen van minister Opstelten (VVD). 
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G.   Voorstellen  
 

G1. Statenstuk 2014-645 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 30 oktober 2014, kenmerk 
44/3.8/2014006250, Project “Droge Voeten 2050”; aan wijzing regionale keringen 
  
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G2.  Statenstuk 2014-646 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 4 november 2014, kenmerk 
44/3.11/2014006263, Stand van zaken functioneren co mmissie Leefomgeving en benoeming 
Drentse ondernemer als extra lid van de commissie 

 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G3. Statenstuk 2014-648 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 5 november 2014, kenmerk  
45/3.6/2014006351, 2e Financiële actualisatie 2014, 5 e wijziging Begroting 2014 en 1 e wijziging 
Begroting 2015  
 
ERRATUM, 2e Financiële actualisatie 2014,5e wijzigi ng Begroting 2014 en 1e wijziging Begro-
ting 2015 
   
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G4. Statenstuk 2014-649 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 6 november 2014, kenmerk  
45/3.7/2014006352, Intrekking Verordening op de bez waarschriften SNN 
  
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G5. Statenstuk 2014-651 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 10 november 2014, kenmerk 
46/SG/201402966, Vaststelling fractievergoeding 201 3 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G6. Statenstuk 2014-644   HERZIEN 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 10 november 2014, kenmerk 
46/SG/20140855, Werkwijze Provinciale Staten rond V erbonden partijen 
 
De voorzitter van de statenwerkgroep Verbonden Partijen, de heer Baltes geeft een toelichting 
op het statenstuk. N.a.v. de discussie in de FCBE-vergadering van 3 december is de protocolafspraak 
nummer 4, informatievoorziening tijdens de exploitatiefase, in het statenstuk 2014-644 aangepast.  
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Met dit statenstuk wordt een volgende stap gezet. Er ligt nu een protocol, er ligt een set van afspraken 
tussen PS en GS. Het protocol kan worden aangescherpt n.a.v. een onlangs verschenen brief van het 
ministerie over wijzigingen betreffende de WGR. 
Een mogelijk nieuwe verbonden partij, DLG, kan de eerstvolgende testcase zijn. 
Tot slot bedankt de heer Baltes de leden van de werkgroep verbonden partijen en de onderzoekers 
van de statengriffie. 
  
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink: GS zijn blij met de aanbevelingen, het college gaat er mee aan de slag. In janua-
ri zal blijken of het protocol voldoet, dan wordt er gesproken over DLG.  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G7. Statenstuk 2014-650 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 12 november 2014, kenmerk 
46/3.8/2014006350, Wijziging Legesverordening provi ncie Drenthe 2010 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De fractie van de PVV zegt tegen verhoging van de leges te zijn. De fractie had een overzicht willen 
zien van kosten en baten van de werkzaamheden waarover leges worden geheven. 
De VVD stemt voor het statenvoorstel na beantwoording van de vragen gesteld in de commissiever-
gadering, het college is bezig met een efficiency-slag. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Van der Tuuk meldt dat automatische indexatie niet geldt voor leges (individuele 
dienstverlening aan de burger), die mogen maximaal kostendekkend zijn.  
 
Na stemming is het voorstel bij meerderheid van stemmen aanvaard. De fracties van PvdA, VVD, CU, 
GL, SP D66 en CDA hebben voor het voorstel gestemd, de PVV-fractie heeft tegen het voorstel ge-
stemd.  
 
 
G8. Statenstuk 2014-643 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 29 oktober 2014, kenmerk 
44/3.6/2014006248, Meerjarige subsidies musea en po diumkunsten voor 2015 en 2016 in het 
kader van de Cultuurnota 2013-2016 “Oude wereld, ni euwe mindset” 
 
Dit statenvoorstel gaat over de meerjarige subsidies voor in het statenstuk genoemde instellingen; de 
tussentijdse evaluatie van de Cultuurnota wordt besproken in februari 2015. 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De fracties zijn positief over het voorstel. De PvdA vraagt of er aandacht is voor verbeterpunten en 
aanbevelingen. De fracties van CDA, CU en VVD pleiten voor minder bureaucratie. Over de admini-
stratieve ballast horen zij klachten in het veld, aldus het CDA. Er wordt aandacht gevraagd voor de 
Peergroup. Gevraagd wordt of er een relatie is tussen de directiewijziging bij museum de Buitenplaats 
en de verstrekte subsidie. Het CDA merkt op dat voor cultuur niet geldt: 100% voor control en plan-
ning; er moet ook experimenteerruimte zijn. GL is in principe akkoord met het voorstel. De fractie 
hecht belang aan talentontwikkeling, de fractie komt met een voorstel om culturele optredens te orga-
niseren voor PS-vergaderingen. Cultuur is belangrijk en moet overeind blijven. De PVV-fractie steunt 
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het voorstel, de fractie is positief over de verhelderende statenontmoeting cultuur van deze ochtend. 
D66 stelt voor de subsidie aan de Buitenplaats na één jaar te evalueren. De SP-fractie stemt in met 
het stuk, en wenst niet de opmerkingen, gedaan in de vergadering van FCBE, te herhalen.  
De fracties willen op de hoogte gehouden worden van de vorderingen m.b.t. Garage TDI. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Van de Boer: geeft aan dat verbeterpunten/aanbevelingen worden besproken tijdens 
het bestuurlijk overleg dat 1 à 2 keer per jaar plaats vindt. 
De suggestie dat er samenhang zou zijn tussen subsidietoekenning aan de Buitenplaats en directie-
wisseling is onjuist; de plannen voor museum de Buitenplaats zijn doorslaggevend geweest. 
GS vinden talentontwikkeling belangrijk, ze gaan hiermee aan de slag en zijn benieuwd naar de plan-
nen van GL. 
Gedeputeerde Munniksma: is het eens met opmerking van het CDA dat de plannings- en control-
cyclus 100% niet van toepassing is op cultuur, er moet ruimte zijn voor experiment. De voortgangs-
rapportage van TDI wordt besproken met de staten. 
Het college zet zich in voor de Peergroep, zodat de groep behouden blijft voor het Drentse platteland, 
m.b.v. Drentse subsidie en door gebruik te maken van een bijdrage uit een landelijk fonds voor de 
podium kunsten. De gedeputeerde meldt het uniek is dat nu één Drentse groep actief is in de Neder-
landse culturele infrastructuur.  
 
De heren Hemsteede (PvdA) en Beerda (PvdA) leggen een stemverklaring af. Zij vinden dat dit voor-
stel besproken moet worden na behandeling van de tussentijdse evaluatie van de Cultuurnota. Zij 
kunnen nu geen integrale afweging maken. 
Na stemming is het voorstel bij meerderheid van stemmen aanvaard. Alle fracties hebben voor het 
voorstel gestemd, m.u.v. twee PvdA-statenleden (de heren Hemsteede en Beerda). Zij hebben tegen 
het voorstel gestemd. 
 
 
G9. Statenstuk 2014-652 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten v an 20 november 2014, kenmerk 
  47/3.5/2014006594, Vitaal Platteland; geconcentre erde aanpak Zuidoost-Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
In meerderheid geven de fracties aan zich te kunnen vinden in het statenvoorstel.  
Meerdere fracties willen informatie over de stand van zaken m.b.t. breedband. De fracties van de 
VVD, D66 en CU vragen GS open te staan voor nieuwe ideeën bij recreatie en toerisme. De fracties 
van CDA en VVD vragen GS buiten bestaande kaders te denken. Verder vragen de fracties van CU 
en VVD aandacht voor kwetsbare groepen, zoals oudere werklozen.  
De VVD-fractie vindt dat er voldoende geld naar onderzoek is gegaan, het geld moet nu beschikbaar 
zijn voor uitvoering van projecten en pilots.  
Het CDA vraagt aandacht voor hergebruik van bedrijfspanden, soepeler regelgeving m.b.t. bestem-
mingsplanaanpassingen. Er moet ruimte gegeven worden aan initiatieven. Voor het CDA is het be-
langrijk dat ‘ wat sterk is, sterker moet worden gemaakt’. 
De PVV noemt de nota een procesbeschrijving. De fractie had gehoopt op specifieke oplossingen 
voor deze specifieke regio.  
Van de fractie van D66 mogen de plannen heel concreet worden. D66 zou de aandacht voor krimp als 
kans willen zien. De fractie juicht samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties 
toe. De fractie vraagt wel om monitoring.  
De SP vraagt om een overzicht van wel/niet gehonoreerde projectaanvragen.  
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: bevestigt dat er de laatste tijd veel onderzoek is gedaan t.b.v. krimppro-
blematiek. Er wordt zeker geen onderzoek overgedaan, soms is wat aanvullend onderzoek nodig voor 
de start van een pilot, maar er gaat zoveel mogelijk geld naar de uitvoering van projecten en pilots. 
De nota is geschreven om een samenhangend kader te creëren met gemeenten en maatschappelijke 
organisaties om initiatieven vanuit het gebied zelf vorm te geven. 
De gedeputeerde deelt het standpunt van CDA en VVD dat er gedacht moet worden buiten de be-
staande kaders, dit gebeurt ook voor bijvoorbeeld onderwijs- en werkgelegenheidsprojecten in ZO-
Drenthe. 
Ook ligt de focus op projecten voor recreatie en toerisme, er wordt geprobeerd banen te creëren voor 
‘gewone’ mensen. 
De stand van zaken m.b.t. breedband wordt begin 2015 besproken. 
Er is aandacht voor de groep oudere werklozen. De gedeputeerde vindt niet dat er plannen gemaakt 
moeten worden vanuit het provinciehuis, maar die plannen moeten komen vanuit het gebied zelf sa-
men met gemeenten, STAMM en de provincie. 
 
Toezegging van Gedeputeerde Staten:  
Gedeputeerde Munniksma zegt toe PS op de hoogte te houden van wel/niet gehonoreerde project-
aanvragen in relatie tot Vitaal Platteland, voorzien van motivatie. Informeren over monitoring zal ook 
plaatsvinden. 
 
Na stemming is het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
  
G10. Statenstuk 2014-647 
  Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 6 november 2014, kenmerk 
   44/3.4/2014006265, Flora- en faunabeleidsplan 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De meerderheid van de staten geeft aan zich te kunnen vinden in het statenvoorstel. Fracties reage-
ren positief op de beantwoording van de vragen. De fracties vinden dat er een betere regeling moet 
komen voor het melden van schade en deze moet ook van toepassing zijn op burgers die schade 
ondervinden.  
De PvdA-fractie verzoekt het college om voortaan bij een nota zoals het flora- en faunaplan een eva-
luatie van het vigerende beleid en een financiële paragraaf toe te voegen. Dat had veel tijd en energie 
gescheeld. 
Verschillende fracties vragen om beleid voor blauwe bessentelers voor wat betreft het afschieten van 
spreeuwen. 
In het Flora- en faunabeleidsplan wordt voorgesteld om herten onder voorwaarde toe te staan, en 
wilde zwijnen te weren in Drenthe. GroenLinks, D66 en CU dienen naar aanleiding daarvan een motie 
in (M 2014-37), waarmee zij Gedeputeerde Staten op willen dragen om te onderzoeken wat de gevol-
gen zijn als er (ook) wilde zwijnen in het Drents-Friese Wold zouden komen.                                       
De fractie van de VVD wijst er nogmaals op dat het gaat om een complex dossier. De fractie dient 
samen met CU en GL de motie Natuurwet versus provinciaal beleid in (M2014-38). In deze motie vra-
gen de fracties GS om PS en betrokkenen na het aannemen van de Natuurwet te informeren in hoe-
verre het provinciaal Flora- en faunabeleidsplan gewijzigd moet worden. De motie M 2014-38 wordt 
ingetrokken op basis van de antwoorden van de gedeputeerde.                                                                                                               
De fracties van VDD, PVV, GL en CU dienen een motie in over het Faunafonds (2014-39). Tot nu toe 
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kunnen bij faunaschade alleen agrariërs een beroep doen op het Faunafonds. In de motie wordt voor-
gesteld de regeling open te stellen voor allen die faunaschade leiden. Daarnaast is het gewenst om de 
kosten te verlagen en de procedure eenvoudiger te maken.                                                                 
De PVV-fractie geeft aan niet voldoende overtuigende argumenten gehoord te hebben om in te stem-
men met het voorstel. Ze zullen tegen het statenvoorstel stemmen.  

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma: meldt dat het plan een complex verhaal is en zeker geen statisch stuk is. 
Problematiek afschot spreeuwen en blauwe bessen: de gedeputeerde hoopt na de zomer van 2015 
helderheid te verschaffen. 
Schadefonds: GS onderkennen (ook binnen IPO-verband)) dat er sprake is van een uiterst moeizame 
afwikkeling van schade. De gedeputeerde stelt dat de schadeafwikkeling het best behandeld kan wor-
den door een interprovinciaal orgaan, maar er zullen nog flinke kwaliteitsslagen gemaakt moeten wor-
den. De overtuiging is dat het anders moet, daar wordt in IPO-verband op ingezet. De gedeputeerde 
meldt dat er bij gelijkstelling van schadevergoedingen ook een financieel besluit genomen moet wor-
den. De schade kan niet allemaal betaald worden uit het huidige schadefonds. De in te richten 
schadetelefoon (meldpunt) is een goed middel om concreter beeld te krijgen van de problematiek 
V.w.b. de introductie van grootwild constateert de gedeputeerde dat hiervoor draagvlak bestaat, met 
uitzondering van het wild zwijn. Al is dit niet wetenschappelijk onderbouwd. Het voorstel is eerst erva-
ring op te doen met de introductie van edelherten, mogelijk wordt in de toekomst de nulstand van wil-
de zwijnen losgelaten. 
M.b.t. de motie Natuurwet versus provinciaal beleid meldt de gedeputeerde dat er vertrouwen moet 
zijn in het college dat het flora- en faunaplan zo nodig wordt bijgesteld; en dat PS en de betrokkenen 
op de hoogte worden gebracht. 

 
Toezeggingen van Gedeputeerde Staten: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe bij beleidsnota’s zoals het Flora- en faunaplan voortaan een eva-
luatie van het bestaande beleid en een financiële paragraaf toe te voegen. 
 
De PvdA-fractie geeft aan in te zullen stemmen met motie 2014-39, maar de fractie heeft moeite met 
met de regel in de motie dat de schaderegeling opengesteld moet worden voor allen die faunaschade 
leiden. 
De volgende moties zijn ingediend: 
 
Nr. Ingediend d oor  Onderwerp  

M 2014-37 Motie door GL, D66 en CU 
Voor: CU, GL, SP en D66 
Tegen: PvdA, VVD, CDA en PVV 
De motie is verworpen.  

Wild zwijn Drents-Friese 
Wold 

M 2014-38 Motie door VVD, CU en GL 
De motie wordt ingetrokken.  

Natuurwet versus provin-
ciaal beleid 

M 2014-39 Motie door VVD, PVV, CU en GL 
Voor: PvdA, VVD, CU, GL, SP D66, PVV en CDA 
Tegen: - 
De motie is aangenomen.  

Faunafonds 

 
 
Na stemming is het voorstel bij meerderheid van stemmen aanvaard. De fracties van PvdA, VVD, CU, 
GL, SP D66 en CDA hebben voor het voorstel gestemd, de PVV-fractie heeft tegen het voorstel ge-
stemd.  
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H. Motie Vreemd aan de orde Werkgelegenheid  
 
Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de Philips Lightning fabriek in Emmen hebben de 
fracties CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, PVV en D66 gezamenlijk een (signaal)motie opgesteld. De 
motie richt zich niet alleen op de sluiting van de Philipsfabriek, maar op werkgelegenheid in het alge-
meen. 

In de motie wordt geconstateerd dat de afnemende werkgelegenheid in Noord-Nederland, en in het 
bijzonder in Zuidoost Drenthe, de leefbaarheid van het gebied aantast. Een krachtig signaal richting 
Den Haag en Brussel is nodig om de werkgelegenheid in het Noorden te behouden. De Staten ver-
zoeken Gedeputeerde Staten om- samen met de gemeente Emmen en de provincies Groningen en 
Friesland- bij de Minister van Economische Zaken hierop aan te dringen. 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
De Commissaris ziet de motie als ondersteuning van het gevoerde beleid. Hij waarschuwt voor te 
hoge verwachtingen, het gaat hier om een heel grote opdracht. Het wordt in noordelijk verband opge-
pakt. GS zullen de staten op de hoogte houden van de eventuele vorderingen op het terrein van de 
genoemde motie. 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2014-40 Motie door CDA, PvdA, CU, VVD, PVV en D66 
Voor: CDA, PvdA, CU, PVV VVD, SP, GL  en D66 
Tegen: - 
De motie is aangenomen.  

Werkgelegenheid 

 
 
I. Motie Vreemd aan de orde (Draagvlakonderzoek win dpark de Drentse Monden en Oos- 
 termoer) 
 
Bij agendapunt I. verlaat Statenlid Mentink (CDA) de vergadering, hij neemt niet deel aan de beraad-
slagingen noch aan de stemming i.v.m. privébetrokkenheid bij het onderwerp. 
 
De fracties van SP, PvdA, CDA en GL dienen de motie vreemd aan de orde: “Draagvlakonderzoek 
windpark de Drentse Monden en Oostermoer” in. De basis voor de motie is het eerder uitgevoerde 
draagvlakonderzoek voor het windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Uit het onderzoek blijkt 
dat meer dan 75% van de ondervraagden (sterk) tegen de komst van het windpark is. 

In de motie “Windpark De Drentse Monden en Oostermoer” wordt aangegeven dat minister Kamp in 
goed overleg met betrokkenen maatregelen dient te treffen om het draagvlak te vergroten.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Munniksma: meldt dat het draagvlakonderzoek naar de minister van EZ is gegaan. De 
minister heeft aangegeven bij de komende besluitvorming ook nadrukkelijk dit onderzoek een plek 
zullen geven. Het college geeft een positief pre-advies als het gaat om het werken aan omgevingsfac-
toren; de bewoners willen serieus genomen worden en er moet gecommuniceerd worden met de 
mensen. Maar de illusie moet niet worden gewekt dat het plaatsen van windmolens niet doorgaat. 
 
De heer Stel (VVD) legt een stemverklaring af. De VVD vindt niet de gewenste helderheid in de motie 
met mondelinge aanvullingen van gedeputeerde Munniksma. De fractie van de CU stemt tegen de 
motie, volgens de fractie voegt de motie niets toe en wekt mogelijk onterechte verwachtingen. De 
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PVV-fractie stemt tegen de motie, zij vinden de motie niet ver genoeg gaan. Zij willen dat er gestopt 
wordt met het hele proces. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2014-41 Motie door SP, PvdA en CDA 
Voor: SP, PvdA, CDA, CU, GL, D66 
Tegen: VVD, CU en PVV 
De motie is aangenomen.  

Draagvlakonderzoek 
windpark de Drentse 
Monden en Oostermoer 

 
Naar aanleiding van behandeling van de motie 2014-41 dient de PVV de volgende motie in. 
 
 
J. Motie Vreemd aan de orde (Windpark de Drentse Mo nden en Oostermoer) 
 
Bij agendapunt J. is Statenlid Mentink (CDA) niet aanwezig, hij neemt niet deel aan de beraad-
slagingen noch aan de stemming i.v.m. privébetrokkenheid bij het onderwerp. 
 
De PVV-fractie dient een verder strekkende motie vreemd aan de orde in: M2014-42 Windpark de 
Drentse monden en Oostermoer in. De fractie van de PVV roept minister Kamp op te stoppen met de 
planontwikkeling van het genoemde windpark vanwege het ontbreken van draagvlak. 
De overige fracties steunen de motie niet. De gedeputeerde ontraadt de motie. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2014-42 Motie door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: CDA, PvdA, CU, VVD, SP, GL  en D66 
De motie is verworpen.  

Windpark de Drentse 
Monden en Oostermoer 

 
 
K.  Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 januari 2015. 
 
De vergadering wordt gesloten om 18.45 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 28 januari 2015 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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MOTIE FALINAFONDS

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 december 2014, ter behandeling van
Statenstu k 20 1 4-647 Fl ora- en fau nabeleid splan

Overwegende dat:
Agrariërs bij het landelijk opererende Faunafonds vezoekschriften faunaschade in kunnen

,dienen teneinde een tegemoetkoming te ontvangen bij geleden faunaschade
.De verantwoordelijkheid voor deze regeling bij de gezamenlijke provincies ligt

Constaterende dat:
Per aanvraag het forse bedrag van €300,- betaald moet worden en daarnaast nog een bedrag
,van dezelfde omvang voor het eigen risico
,De huidige procedure erg bureaucratisch is, veel invulwerk voor de agrariër .
.Daardoor de regeling niet goed werkt .
De regeling niet open staat voor bv particulieren en recreatiebedrijven, tenrvijl ook zij schade .
ondervinden

Van mening zijnde dat:
,De regeling opengesteld moet worden voor allen die faunaschade leiden .
,Opgetreden faunaschades eenvoudig gemeld moeten kunnen worden .

,De kosten per aanvraag omlaag moeten .
,De aanvraag snel en adequaat in behandeling genomen moet worden .
,Er een goed controle-instrument moet zijn om de schades te beoordelen .
Het meldpunt van de provincie gebruikt kan worden om korte lijnen te organiseren tussen de .
praktijk en het faunafonds

Dragen het college van GS op om dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde te stellen binnen het lPO,
met als doel dat vóór het nieuwe groeiseizoen er een beter instrumentarium is om
de schades te melden en te behandelen, en de Provinciale Staten te informeren over de voortgang.

En gaan over tot de orde van de dag

Auùti.¡f, i ¡ *\íùi'\,, M 2014-39
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Namens de fracties van
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PvoA
Motie werkgelegenheid

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 december 2014

Constaterende dat:

. De economie van de provincie Drenthe volgens het CBS het meest te lijden heeft gehad van de
cflsts;

. Het bruto binnenlands product (BBP) van Drenthe in de periode van 2011 tot en met
2013 is gekrompen met ruim 3 procent;

. Drenthe al het laagste BBP per hoofd van de bevolking had en door de crisis het verschil
met de rest van Nederland nog groter is geworden;

o Dit evenzo geldt voor Friesland en Groningen, zij het in mindere mate:
. De werkgelegenheid in Emmen en in Drenthe in rap tempo afneemt, zie de

aangekondigde sluiting van de Philips Lightning fabriek in Emmen (meer dan 200
banen), het verdwijnen van banen bij de medecijnverpakker Tjoapack in Emmen (circa
60 banen) en de dreigende ontslagen bij de zorggroep Leveste (300 banen) bij
ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

ffijnSleffiand-e+
¡i;

¡ De lonen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen zijn, een deel van ZZP-ers en MKB-ers het
moeilijk hebben en gewone huishoudens moeilijk rond kunnen komen.

Overwegende dat:

. Economie en werkgelegenheid van buitengewoon belang zijn voor Noord-Nederland;
aa

i

Specifiek voor de voorgenomen sluiting van de Philips vestiging in Emmen het volgende
geldt:

. de fabriek in Emmen twee jaar geleden is aangekocht door Philips;

. door Philips de ontwikkelafdeling naar Eindhoven is overgeheveld;
¡ de fabriek in Emmen een winstgevend bedrijf is;
. daarmee de economische noodzaak tot sluiting niet aanwezig lijkt te zijn;
. Philips vorig jaar nog heeft uitgesproken dat het voortbestaan van de fabriek niet in het

. 
geding is;

. de handelswijze van de directie van Philips vgtldig"in tegenspraak is met de wijze
waarop het bedrijf zich graag profileert, namelijk als een maatschappelijk verantwoord
ondernemer;

CDA



Spreekt uit dat:

afnemende werkgelegenheid in Noord-Nederland en in het bijzonder in Zuid-Oost Drenthe de
leefbaarheid van het gebied aantast;
een krachtige signaalvan de gezamenlijke noordelijke provincies richting Den Haag en Brussel
nodig is om de werkgelegenheid in het noorden te behouden;

f.4/1 /-À->
ts. 4.rÅ

a
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Verzoeken het college Ê-r-) ),

met de directie van Philips in overleg te gaan met als doel de fabriek voor Emmen te behouden.

Daarbij samen op te trekken met alle betrokke¡ partijen zoals dç gemeente Emmen, vakbonden,
ondernemingsraadÆ,J ,t&¿ 2< tLav;-^ n-^- ( i.¿¿.r. ,
tevens in overleg te gaan met de bedrijfsleiding Tjoapack Emmen en Zorggroep Leveste
Middenveld;

samen met de provincie Groningen en Friesland bijde ministers van Economische Zaken en

Sociale Zaken er op aan dringen zich meer in te spannen voor het behoud van werkgelegenheid
in het Noorden en grote werkgevers te bewegen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te

nemen ook in kwetsbare regio's als de onze;

via de daartoe geeigende kanalen de economische positie van onze regio bij de
vertegenwoordigers in Brussel onder de aandacht te brengen;

de Tweede Kamer een afschrift van deze motie te doen toekomen ter kennisname.

a

a
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En gaan over tot de orde van de dag.
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STATE¡I FRACTIE D RET{THE

Motie:

Windpark'De Drentse Monden en Oostermoer'

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 december 2014,

- kennis genomen van de conclusies uit het draagvlak onderzoek windpark de Drentse Monden en
Oostermoer d.d. 9 december 2014
- kennis genomen van de beantwoording centrale vraagstelling:
'In welke mate is er draagvlak onder de in- en omwonenden van het zoekgebied voor het aan te
leggen windpark binnen de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn?'
- 0p basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er veel weerstand is tegen de komst
van het windpark 'De Drentse Monden en Oostermoer'. Meer dan driekwart (77 ,2o/o) van de
huishoudens die gereageerd hebben binnen de gemeenten, is [sterk) tegen de komst van het windpark
. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dus dat het draagvlak voor het aanleggen van het windpark 'De

Drentse Monden en Oostermoer' onder zowel direct als indirect omwonenden gering is'

van mening zijnde,

xdat de minister in goed overleg met betrokkenen maatregelen dient te treffen die tegemoet zouden kunnen
komen aan de bezwaren van omwonenden teneinde het draagvlak te vergroten

besluiten

GS te verzoeken de Minister hiervan in kennis te stellen

en gaan over tot de orde van de dag,

namens de SP

Martijn van Middelaar

O

U."-
!

P,d Ê

Aþ,'4

orn! {-ar-
{" kl e.- J'e /

flo^J v


