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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 3 februari 2016 
 
 
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: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag is als bijlage opgenomen bij deze besluiten-
lijst. 
 
Aanwezig:   
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV)(t/m punt H) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
D.B. Dijkstra (CDA)(t/m punt H)  
mevr. G.J. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
L.M. Kremers (CDA)(vanaf punt I) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
A.L. Langius (ChristenUnie)(t/m punt H) 
H. Loof (PvdA) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
W.L.H. Moinat (SP) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
F. van de Pol (SP) 
J. Pottjewijd (PVV)(vanaf punt I) 
R.R. Pruisscher (CU)(vanaf punt I) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 

 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 
J. Tuin (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
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  
college van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.J. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU)  
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
 
 
Afwezig:   
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
R. du Long (PvdA) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om half 2 en hij heet de deelnemers van Gast van de Staten (o.a. 
leden van Drents panel) welkom. De voorzitter geeft aan dat de Statenexcursie naar Brussel die in 
december 2015 vanwege veiligheidsredenen is afgelast nu in het najaar van 2016 gaat plaatvinden. 
 
Mededeling 
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Stelpstra. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de kortgedingrechter in Den Haag uitspraak heeft gedaan over 
de zaak die is aangespannen door de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze in het kader van de 
RCR regeling. Gemeenten bestrijden daarin de bevoegdheid van het rijk om de RCR regeling toe te 
passen. De vordering van de gemeenten is door de rechter afgewezen waardoor de bevoegdheid bij 
de minister blijft. De reden die de rechter heeft aangegeven is dat er sprake is van geografische sa-
menhang van het gebied en dit is voldoende om de RCR regeling toe te kunnen passen.  
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda worden de volgende moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd: 

- De fractie van Gl dient een motie in over “fracken vrij Drenthe”  De motie wordt toegevoegd 
als agendapunt K.; 

- De fractie van de PVV dient de motie “Time-out in het windturbinedossier” in. De voorzitter 
stelt voor daarbij de ingekomen brief Solarpark Zonkoloniën te betrekken die op de lijst met 
ingekomen stukken staat. Waartoe wordt besloten. De motie wordt toegevoegd als agenda-
punt L. De fractie van D66 geeft aan onder voorbehoud hierbij een eigen motie in te dienen 
afhankelijk van de uitkomst van de motie van de PVV; 

- De fractie van GL komt samen met de PvdA met een motie over de dreigende sluiting van de 
IC afdeling van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. De motie wordt toegevoegd als agenda-
punt M. 

De sluiting krijgt vervolgens de letter N. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering va n PS van 16 december 2016 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
F. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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G. Onderzoek geloofsbrieven van de heren L.M. Kremers, J. Pottjewijd en R.R. Pruisscher. 
 
De geloofsbrieven van de heren L.M. Kremers, J. Pottjewijd en R.R. Pruisscher worden onderzocht  
door de bij dit agendapunt benoemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. Deze bestaat 
uit mevrouw Smits (SP) mevrouw Bakker (PvdA), en mevrouw Siertsema (D66). Mevrouw Smits brengt  
als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden en adviseert om de  
heren Kremers, Pottjewijd en Pruisscher toe te laten als Statenlid. De voorzitter concludeert dat de  
staten dit advies overnemen en de heren Kremers, Pottjewijd en Pruisscher kunnen daarmee worden 
toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe.  

 
 

H. Afscheid van de heren D.B. Dijkstra, A.A.P.M. van Berkel en A.L. Langius 
 
De voorzitter spreekt richting elk van de vertrekkende Statenleden afzonderlijk een dankwoord uit.  
De vertrekkende Statenleden krijgen ieder bloemen en een cadeau, zijnde een bijzondere tegel met 
het motto ‘Doe wel en zie niet om’. De heren Dijkstra, van Berkel en Langius spreken een slotwoord 
richting de Staten uit. 
 
 
I. Installatie van de heren L.M. Kremers, J. Pottjewijd en R.R. Pruisscher 
 
De drie kandidaat Statenleden hebben de verklaring Drentse gedragscode integriteit ondertekend. 
Vervolgens leggen de heren Kremers, Pottjewijd en Pruisscher de eed af. Hiermee zijn de kandidaten 
geïnstalleerd als Statenlid. De voorzitter feliciteert de Statenleden met hun installatie en wenst hen 
succes. 
 
 
J. Voorstellen 
 
J.1 Statenstuk 2015-715 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 16 december 2015, kenmerk 
51/3.9/2015005437, Wijziging Subsidieverordening Du urzaamheidslening hernieuwbare energie 
(zonnelening) 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J2. Statenstuk 2015-716 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 16 december 2015, kenmerk 
51/3.5/2015005433, TT-festival 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J3. Statenstuk 2015-717 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 16 december 2015, kenmerk 
51/3.11/2015005457, Intrekking subsidieverordeninge n Investeringspremieregeling uit 2009 en 
Human Resource Management+ uit 2010 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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J4. Statenstuk 2016-720 
Voorstel van het Presidium van 25 januari 2016, ken merk 4/SG/201502214, Vaststelling fractie-
vergoedingen 2014 en eerste kwartaal 2015 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J5. Statenstuk 2015-721  
Voorstel van het Presidium van 25 januari 2016, ken merk 4/SG/2016000208,  
Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid  
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
De voorzitter feliciteert de heer van der Meijden (PVV) met zijn benoeming. De heer van der Meijden 
zal plaatsnemen in de Statencommissie FCBE en de heer Uppelschoten (PVV) gaat plaatsnemen in 
de commissie OGB. 
 
 
J.6 Statenstuk 2015-700 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an Drenthe van 7 december 2015, kenmerk 
50/SG/201502655, Drenthe en Krimp 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De heer Stel (VVD), voorzitter van de Commissie van Onderzoek, licht het besluit kort toe. Er werd 
door het stuk de suggestie gewekt dat er twee bijeenkomsten zullen worden georganiseerd, door zo-
wel GS als PS. Dit is echter niet de bedoeling. Vanuit GS is er al een uitnodiging naar PS voor 24 
februari a.s. Het Masterplan krimp wordt als zodanig zichtbaar gemaakt in het beleidsplan Dynamisch 
Drenthe, zo wordt op verzoek van de staten afgesproken. 
 
Het Statenstuk 2015-700 wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
K. Motie Vreemd aan de orde van de dag, “fracken-vr ij Drenthe”. 
 
De fractie van GL dient de motie vreemd aan de orde M 2016-1 “fracken-vrij Drenthe” in. De fractie 
van GL wil dat de provincie Drenthe een fracken-vrije provincie is, zolang er geen duidelijkheid is over 
de gevolgen van fracken. De fractie van GL, gesteund door SP, SterkLokaal, PvdA en CU, roept Ge-
deputeerde Staten op dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van de VVD geeft aan de gevoeligheid van dit thema te begrijpen en dat het belangrijk is 
dat de mogelijkheden binnen de wet komen. Op dit moment is er een voorstel voor aanpassing van de 
Mijnbouwwet naar de Kamer gestuurd. Onderzoek moet uitwijzen wat de werkelijke consequenties 
zijn, want ook op langere termijn mag veiligheid en grondwater niet in het geding zijn. De minister 
voert dit onderzoek niet uit en nu is het onduidelijk wie het onderzoek wel gaat uitvoeren. Zijn be-
nieuwd of de gedeputeerde hier meer informatie over heeft. De fractie van GL geeft hierop aan dat de 
regering heeft toegezegd dat ze een onderzoek gaat uitvoeren. De fractie van de PVV vindt de motie 
overbodig en geeft aan daarom tegen te stemmen. Op dit moment is er geen schaliegaswinning in 
Drenthe, behalve een kleine winning in Hoogeveen.  
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De fractie van 50PLUS heeft de indruk dat er begrippen door elkaar gehaald worden. Fracken wordt al 
heel lang gedaan in Nederland en dit gaat over schaliegas, er is sprake van een signaalmotie. De 
fractie van GL geeft aan dat er nu inderdaad geen concrete initiatieven in Drenthe zijn. Echter bij eer-
dere zaken zoals in de velden van Hardenberg was vooraf ook niet bekend wat de NAM ging doen. 
De fractie van het CDA merkt op dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en stemmen daarom voor. 
Ook de fractie van SterkLokaal geeft aan dat het belangrijk is dit signaal af te geven, juist als volksver-
tegenwoordigend orgaan. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat fracken een bevoegdheid is van de minister van EZ en dat het 
geregeld wordt in de Mijnbouwwet. Fracken gebeurt al langer bij gas, dit gaat over schaliegas. In de 
nieuwe Mijnbouwwet staat aangegeven dat ook voor fracking en bij wijziging en winningsactiviteiten 
vooraf bij de provincie en waterschappen om advies worden gevraagd. In de structuurvisie ondergrond 
komen deze en andere onderwerpen aan bod.  
 
De CdK geeft aan het verslag van de handelingen in PS mee te zullen sturen met de brief naar de 2e 
Kamer.  
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-1 Motie vreemd aan de orde van de dag door GL 
Voor: GL, VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, en SL    
Tegen: PVV, 50PLUS 
De motie is aangenomen  

Fracken-vrij Drenthe 

 
 
L. Motie Vreemd aan de orde van de dag, “time-out in h et windturbinedossier”. 
 
De fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Wollerich-Veldman geeft aan in verband met privé-
betrokkenheid bij dit onderwerp, niet deel te zullen nemen aan de beraadslaging en de stemmingen. 
Zij verlaat hierop de statenzaal. 
 
De fractie van de PVV dient de motie vreemd aan de orde M2016-2 ”time-out in het windturbinedos-
sier” in. De fractie van de PVV geeft aan dat de motie tot doel heeft het herstellen van vertrouwen in 
de politiek en de gedeputeerde en roept Gedeputeerde Staten op: 

- Bij minister Kamp te pleiten voor en aan te dringen op een time-out van een half jaar; 
- Minister Kamp te bewegen de time-out te gebruiken om met de betrokkenen alle vormen van 

duurzame energie te onderzoeken, die leiden tot een opbrengst van 150 MW; 
- Deze voorgestelde time-out niet te beschouwen als een uitstel van executie, maar als een 

herstart van de valse start van ongeveer 6 jaar geleden. 
 

Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van PvdA, CU, GL, SterkLokaal, VVD en D66 geven aan de motie niet te steunen. Een 
aantal fracties is wel teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. 
Verder geven de fracties aan: 
De fractie van de PvdA denkt dat indien de regie bij de provincie zou zijn gekomen er meer kans is om 
de verhoudingen tussen de betrokken partijen (inwoners en initiatiefnemers) te herstellen. Over 4 we-
ken wordt het ontwerp inpassingsplan ter inzage gelegd. De fractie wil geen dubbele lijnopstelling van 
de windmolens en een duidelijke afstand van het Lofargebied en van de woningen. Ook toepassing 
van nieuwe technieken en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Zij vragen aan de gede-
puteerde om met het gebied en met minister Kamp hierover in gesprek te gaan.  
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De PvdA steunt de motie van de PVV en D66 niet. Na de schorsing dient de fractie van de PvdA een 
motie in waarin het college wordt opgeroepen dat wanneer bij het inpassingsplan onvoldoende reke-
ning is gehouden met de eerder gestelde voorwaarden er een zienswijze wordt ingediend bij het mi-
nisterie van EZ.  
De fractie van de CU zegt zich bewust te zijn van de situatie en de gevoelens in het gebied. Zij vinden 
het echter contraproductief de standpunten te herhalen en zijn niet voor een time-out. De fractie van 
GL geeft aan dat de voorliggende motie voort komt uit de zorgen die in het gebied leven. Willen we 
iets doen voor onze inwoners, laten we dan echt iets doen: het zoekgebied verruimen of andere alter-
natieve energie. De fractie van SterkLokaal vraagt aan de gedeputeerde of hij, ondanks de uitspraak 
van de Rechtbank van vandaag, meer de regie kan nemen. Een time-out kan misschien helpen maar 
nog beter is een andere houding van Gedeputeerde Staten namelijk de regie nemen in compensatie 
en participatie. De fractie van de VVD merkt op dat door de Tweede Kamer is vastgesteld dat er 6000 
MW aan windenergie moet komen, daarom wil de VVD nu geen valse hoop wekken voor de inwoners.  
Zij vindt de opmerkingen die de PVV in de toelichting gebruikt zoals de woorden omkoping en schoffe-
ring niet gepast. De RCR-procedure en daarmee de te volgen procedures gaan door. Er is voldoende 
ruimte om zienswijzen in te dienen. Als staten al een aantal keren een duidelijk signaal afgegeven hoe 
we om willen gaan met de windmolens in het gebied en deze moties zijn nog steeds van kracht. De 
fractie van de SP vindt dat het dreigen met een motie van wantrouwen door de PVV via de pers, niet 
helpt. Er is veel aan te merken op de werkwijze van de gedeputeerde, zijn handelswijze en de manier 
van communiceren richting de inwoners zou je een inschattingsfout van de gedeputeerde kunnen 
noemen. Belangrijk is het om een zorgvuldige afweging te maken. Een goede compensatieregeling 
voor de inwoners en daarbij ook de nieuwe ontwikkelingen mee te nemen is noodzakelijk. In de com-
missievergadering OGB is gevraagd om een time-out om alle vormen van duurzame energie te kun-
nen onderzoeken, daarom zou het vreemd zijn om nu als SP fractie tegen de ingediende motie te zijn. 
Wel moeten dan de overwegingen nummers 1 en 2 (gaan over de rol van de gedeputeerde) in de 
motie worden geschrapt.  
De fractie van 50PLUS geeft aan dat het de moeite waard is om een signaal af te geven.  
De fractie van D66 geeft aan dat de noodzaak van verduurzaming van energie is aangetoond.  
Ook Drenthe moet bijdragen aan de doelstellingen van dit energie-akkoord, zowel wind als andere 
vormen van duurzame energie. Terugkijkend op het proces van de afgelopen jaren heeft D66 daar 
geen goed gevoel over. Er is te weinig gedaan voor de inwoners van het gebied en ingediende moties 
zijn niet uitgevoerd. D66 was daarom verheugd dat drie weken geleden tijdens de commissievergade-
ring de fractie van de CDA een time-out voorstelde en dat verruiming van de zoekgebieden ook een 
optie is. D66 heeft een motie gemaakt die gesteund wordt door SterkLokaal en de SP waarin GS 
wordt opgeroepen een bredere inzet te plegen in het energiedossier door bij minister Kamp aan te 
dringen op extra ruimte en/of tijd om meer mogelijkheden te onderzoeken. Dit kan zijn door bijvoor-
beeld andere vormen van duurzame energie in te zetten of het zoekgebied te verruimen.  
Na de reactie van de gedeputeerde legt de heer Neutel (CDA)vervolgens twee stemverklaringen af. 
Stemverklaring betreffende motie PVV: begrip time-out zoals dit nu wordt ingevuld door de PVV is niet 
zoals de CDA dit heeft bedoeld en stemt dus tegen deze motie.  
Stemverklaring betreffende motie D66: destijds is door het CDA voor de motie om het zoekgebied te 
verruimen gestemd. Daarna is de besluitvorming verder gegaan, destijds de bedoeling minder molens 
te zetten in zoekgebied. Op dit moment is een dergelijke motie niet aan de orde en daarom wordt te-
gen deze motie gestemd.  
De fractie van de PVV geeft vervolgens aan dat de motie van D66 aantrekkelijk is omdat er dan in 
Emmen en Coevorden ook ruimte ontstaat voor verruiming, via alternatieve vormen van duurzame 
energie. Zij steunen de motie van D66 voor verruiming in Drenthe maar dan wel voor alle vormen van 
energie om de 285 MW te bereiken. 
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Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat hij namens het college spreekt als het over het winddossier 
gaat. In de staten is bij meerderheid de Omgevingsvisie vastgesteld en is de Gebiedsvisie wind aan-
genomen. De gedeputeerde wil eerlijk naar de inwoners van het gebied zijn, ze moeten weten waar ze 
aan toe zijn. Alleen de Tweede Kamer kan veranderingen aanbrengen in de plannen van de minister. 
Dit college gaat niet op pad met een boodschap die niet in vruchtbare aarde zal vallen. De Minister 
heeft duidelijk aangegeven geen extra tijd te willen geven om andere mogelijkheden te onderzoeken 
voor windenergie. GS staat zeker voor de belangen van de burgers maar wel binnen de afspraken die 
in de staten zijn afgesproken. Op 4 maart legt de minister van EZ het inpassingsplan voor de windmo-
lens ter inzage. Het College van GS gaat zich inzetten om de brief die in oktober naar minister van EZ 
is gestuurd onder de aandacht te blijven brengen. Binnenkort heeft de gedeputeerde een gesprek met 
de Minister waarin hij nogmaals de zorgen van de inwoners van het gebied en PS onder de aandacht 
blijft brengen. De gedeputeerde ontraadt PS de moties twee en drie. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-2 Motie vreemd aan de orde van de dag door PVV 
Voor (10): PVV, SP (4), 50PLUS    
Tegen (27): VVD, PvdA, CDA, D66 (3), CU, GL, SL, SP(1)  
Onthouding: 1 (D66) 
De motie is verworpen  

Time-out in het windturbi-
nedossier 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-3 Motie ingediend door D66 
Voor: (16) D66, PVV, SP, 50PLUS, SL 
Tegen(22) VVD, PvdA, CDA, CU, en GL  
De motie is verworpen  

Bredere inzet en extra tijd 
op energiedossier 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-4 Motie ingediend door PvdA 
 
De motie is unaniem aangenomen  

Toepassing RCR in het 
beoogde windpark Oos-
termoer en Drentse Mon-
den 

Mevrouw Wollerich (CDA) heeft niet meegestemd met moties 2016-2, 2016-3 en 2016-4. 
 
 
M. Motie vreemd aan de orde van de dag, IC-zorg in Drenthe 
De fracties van GL, PvdA, SP en SterkLokaal dienen de motie “knokken om IC-zorg” in Drenthe in.  
Zij roepen GS op: 

- Het belang van de IC-afdeling in Hoogeveen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij 
het Zorginstituut Nederland en erop toe te zien dat het instituut de door de minister van VWS 
gedane toezegging nakomt; 

- Bij de Treant Zorggroep erop aan te dringen om in al haar ziekenhuizen de IC-afdelingen 
open te houden; 

- Het belang van de IC-afdeling in Hoogeveen bij de minister van VWS onder de aandacht te 
brengen en een mogelijke sluiting af te wenden. 

 
De fractie van GL geeft in de toelichting aan dat er op 23 januari in het NRC een verontrustend bericht 
stond over de verdwijning van de Intensive Care (IC) van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.  
Voor de 90.000 inwoners van Hoogeveen en omgeving betekent dit dat ze voor spoedzorg zijn aan-
gewezen op ziekenhuizen in Emmen en Stadskanaal die met het openbaar vervoer veel moeilijker te 
bereiken zijn. De zorgen van de inwoners verdienen aandacht en steun van het Drents parlement, al 
gaat PS niet over de inhoudelijke besluitvorming, zoals het wel of niet sluiten van een afdeling. 
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Verder geeft de fractie van de PvdA aan dat de zorgen worden gedeeld door partijgenoten in de 
Tweede Kamer. Het is belangrijk dat inwoners uit de regio worden gehoord.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van het CDA staat sympathiek tegenover deze motie en constateert dat de geïntensiveerde 
zorg van cruciaal belang is voor het platteland. De Zorgautoriteit komt echter deze zomer met richtlij-
nen daarom is motie nu nog wat vroeg. Er is nu een constructieve beweging bij de lokale bestuurders 
om samen in overleg te gaan. De fractie van D66 heeft begrip voor de zorgen van de inwoners van de 
regio maar belangrijker nog dan bereikbaarheid is de kwaliteit van de zorg. Concentreren is daarom 
belangrijk om de kwaliteit te behouden. Zij steunen de motie niet, al wordt de zorg van de inwoners 
wel begrepen. De fractie van de VVD vindt de huidige situatie niet te vergelijken met die van 50 jaar 
geleden. Er is specifieke kennis en ervaring nodig voor een IC afdeling. Kwaliteit van de zorg is be-
langrijker dan afstand. De VVD roept op om de nieuwe richtlijn af te wachten en steunt de motie niet. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan kennis te hebben genomen van de motie. Er is een aantal ontwikke-
lingen zoals fusies en het ontstaan van de Treant groep. Mensen vinden het belangrijk dat zieken-
huiszorg goed georganiseerd is. Er is contact gezocht met de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
In de motie wordt veel gevraagd maar er dient eerst duidelijkheid te zijn over de ontwikkelingen. Hij 
gaat wel met de opdracht van PS aan de slag om in gesprek te gaan met Treant en de wethouder van 
Hoogeveen om de zorgen over te brengen. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe in de eerst volgende Statencommissievergadering FCBE hier op terug 
te komen. 
 
Na een schorsing geeft de heer Nijmeijer (GL) aan dat de indieners hebben besloten de motie aan te 
houden om gedeputeerde Jumelet de ruimte geven om het gesprek te voeren met Treant en de wet-
houder van Hoogeveen. 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-5 Motie ingediend door GL, PvdA, SP en Sterk lokaal 
 
De motie wordt aangehouden  

Knokken om IC-zorg in 
Drenthe 

 
 
L. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 maart 2016. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.32 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 maart 2016. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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Motie fracken-vrij Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 februari 2Ot6,

ter behandeling vreemd aan de orde van de dag,

Constaterende dat:
. De NAM recent (2016) op nieuwe plaatsen in Nederland is gestart met fracken;
. Drenthe volgens TNO-onderzoek ook potentieel schaliegashoudende lagen op een

diepte van 1 km tot 5 km kent;
. De Tweede Kamer op 15 oktober 2015 een motie heeft aangenomen met het verzoek

frackings werkzaamheden op te schorten in afwachting van seismische risicoanalyse en
de wijzigingen van de Mijnbouwwet;

. Op 23 november 2015 minister Kamp middels een brief aan de Tweede Kamer de
motie naast zich heeft neergelegd;

Overwegende dat:
. Fracken omstreden is vanwege de nog onduidelijke gevolgen voor milieu, grondwater

en seismische risico's;
. In het kader van het Drentse duurzaamheidsbeleid en het klimaatakkoord Parijs het

inzetten van fracken bij gaswinning niet past in deze tijd;
. Dat de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) stelt dat het

voorzorgprincipe centraal moet staan en dat het verstandig is om eerst de
onderzoeken af te wachten;

Spreekt uit dat:
. Provincie Drenthe een fracken-vrije provincie is zolang er geen duidelijkheid is over de

gevolgen van fracken;

Roepen het Colleqe van Gedeputeerde Staten op:
. Dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en het Ministerie van

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

nLinks SP Sterk Lokaal

ChristenUnie

ChristenUnie
H.l-/. VL.l¿4¿<q-.-

PvdA

P. ZwiersKuipers W. MJ.N oina\ D. Ooste n
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Motie'|i'r @ (ex artikel 29 reglementvan orde):

Toepassen van de Rijkscoördinatieregeling in het beoogde windpark Oostermoer
en Drentse Monden.

Provinciale Staten Drenthe, in vergadering bijeen op 3 febru ari 2OL6,

Gehoord hebbende:
- De uitspraak van de rechter te Den Haag in het kort geding van de gemeenten

Borger-Odoorn en Aa en Hunze tegen het Rijk inzake het toepassen van de

Rijkscoördinatieregeling in het beoogde windpark Oostermoer en Drentse

Monden;

Overwegende dat:
GS op 15 januari 2015 aan het Ministerie van EZ per brief kenbaar heeft
gemaakt welke voorwaarden door de provincie aan het inpassingsplan worden
gesteld;

GS op L4 oktober 2OL5 aan het Ministerie van EZ per brief heeft gereageerd op

het voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer
en daarín constateert dat het Ministerie onvoldoende inspanningen heeft
gedaan om de voorwaarden in de plannen mee te nemen;

Op 4 maart 2016 het Ontwerp lnpassingsplan windpark De Drentse Monden
en Oostermoer ter inzage wordt gelegd;

Op dat moment opníeuw getoetst wordt of het Ministerie van EZ rekening

heeft gehouden met de voorwaarden zoals gesteld in eerder genoemde

brieven;

Roept het Colleee op:

Om in het geval dat in het Ontwerp lnpassingsplan onvoldoende rekening is

gehouden met de voorwaarden zoals gesteld in eerder genoemde brieven gebruik te
maken van de mogelijkheid om hierover een zienswijze op te stellen en in te dienen

bij het Ministerie vanEZ

En gaat de orde van de dag,

H. Loof, PvdA 2uA
A)- VVD

SL GI-
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