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A/B. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om half 2, hij heet de deelnemers van Gast van de Staten (o.a.
mensen van het ouderenwerk van 2 kerken in Assen en van de werkgroep ouderenbeleid PvdA Drenthe) welkom.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Posthumus, manager van Geopark de Hondsrug. Zij geeft
een toelichting op het feit dat het park sinds kort de UNESCO-status heeft verkregen.
In het kader van de officiële afsluiting van het Project ‘200 jaar Drenthe’ biedt de voorzitter Jurr van
Dalen (Statenlid D66) en Albert Huizing (oud-Statenlid PvdA) als dank voor deelname een cadeau
aan. Alle deelnemers aan het toneelstuk ‘Statenvergadering uit 1815’ ontvangen de ingelijste foto.
Daarna voert gedeputeerde Van der Tuuk het woord. Hij deelt mede dat één van de belangrijkste
stukken uit de Drentse middeleeuwse geschiedenis, het Drents Landrecht-document van 1412, wordt
gerestaureerd, dit als afsluitende actie van het Project ‘200 jaar Drenthe’.
De heer Moinat (SP) heeft een mededeling over hun op 14 oktober 2015 ingediende en aangehouden
motie vreemd aan de orde van de dag (M 2015-20 TTIP CETA): de informatie van het IPO over dit
onderwerp wordt afgewacht. Na het ontvangen van deze informatie kan het debat gevoerd worden in
PS. De SP-fractie geeft aan M 2015-20 aan te houden totdat de discussie is gevoerd.
Toezegging van het college van GS:
Gedeputeerde Brink zegt toe dat zodra de informatie over TTIP CETA uit het IPO beschikbaar is, deze
direct wordt toegezonden aan PS.

C. Vaststelling van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Ondersteuning
Drentse Kei (Koepel energie initiatieven)’ van de fractie van de PvdA. Deze motie wordt toegevoegd
als agendapunt H.

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 11 november 2015
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

E. Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

F. Rondvraag
De fractie van de VVD heeft vragen over de initiatieven met betrekking tot kunstijsbaan Drenthe. De
fractie vraagt welke informatie ontbreekt aan de ingediende plannen van de gemeenten Assen en
Hoogeveen. Ook vraagt de fractie of er procesafspraken zijn gemaakt en of een derde initiatief van de
gemeente Emmen wordt meegenomen.
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Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat de gepresenteerde plannen van de gemeenten Assen en Hoogeveen niet voldeden aan de gestelde kaders. Er was gevraagd om een bovenregionaal, sluitend,
duurzaam, concreet businessplan.
GS gaan niet over de locatiekeuze, maar een goed plan kan worden gesteund.
De gemeente Emmen kan deelnemen als aan de eisen wordt voldaan. Er is ruimte voor één ijsbaan in
Drenthe, de gedeputeerde hoopt op één goed plan dat aan de gestelde eisen voldoet.
Concrete ideeën worden voorgelegd aan PS, GS en PS zullen gezamenlijk optrekken om objectief
goede plannen te beoordelen.

G. Voorstellen
G1.
Statenstuk 2015-699
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 14 september 2015, Rapport ‘Het krimpbeleid van de provincie Drenthe’ Noordelijke Rekenkamer
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G2.
Statenstuk 2015-702
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 oktober 2015, Verantwoording Commissie Leefomgeving (cieL) 2014-2015
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G3.
Statenstuk 2015-703
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 14 oktober 2015, Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (wijziging waterwingebied De Groeve)
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G4.
Statenstuk 2015-704
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 oktober 2015, Aanwijzing grondwaterbeschermingsgebied Assen-West in POV
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G5.
Statenstuk 2015-707
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 2 november 2015, Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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G6.
Statenstuk 2015-708 GEWIJZIGD
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015, Wijziging Verordening
rechtspositie gedeputeerden, statenleden en commissieleden
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G7.
Statenstuk 2015-709
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 november 2015, Aanpassing provinciale gemeenschappelijke regelingen aan gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G8.
Statenstuk 2015-710
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 2 november 2015, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2016
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G9.
Statenstuk 2015-711
e
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 10 november 2015, 2 Bestuursrapportage 2015
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G11. Statenstuk 2015-713
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 25 november 2015, Herstructurering
EDON-lening
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

G10. Statenstuk 2015-712
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 7 december 2015, Benoemingen commissieleden, niet zijnde Statenleden
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
De voorzitter feliciteert de heren Berends (PvdA) en Greven (SL) met hun benoeming. De beide heren
ontvangen bloemen van de voorzitter. De heer Berends zal plaatsnemen in de Statencommissie OGB,
de heer Greven zal plaatsnemen in de Statencommissie FCBE. De heer Oosterveen (SL) zal ook
plaatsnemen in de commissie OGB.
De voorzitter bedankt de heer Kroeze (SL) voor zijn inzet als commissielid.
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G12. Statenstuk 2015-706
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 29 oktober 2015, Nieuwe voorziening
instandhouding gescheperde schaapskuddes
Samenvattende reactie van de fracties:
Alle fracties zijn van mening dat de schaapskuddes van groot belang zijn voor Drenthe. Na discussie
en een toezegging van gedeputeerde Jumelet hebben alle fracties ingestemd met een jaarlijkse subsidie van € 335.000,00 aan 10 Drentse schaapskuddes. De extra gevraagde eenmalige subsidie door
de Overleggroep schaapskuddes in Drenthe van € 75.000,00 bovenop de € 335.000,00 wordt op dit
moment niet verstrekt.
Voor het overige wordt samengevat nog opgemerkt:
De fracties van GroenLinks en D66 doen een appèl tot ondersteuning van de schaapskuddes, zij zijn
bang dat bij het uitblijven van extra geld dit weleens het einde zou kunnen betekenen van één of
meerdere kuddes. Zij steunen de vraag om extra subsidie van de Overleggroep schaapkuddes in
Drenthe. De fracties van D66, GL, SP, PVV, 50PLUS en SL dienen een amendement (A 2015-8 Voorziening gescheperde schaapskuddes) in. Na de toezegging van de gedeputeerde, dat er in 2016 geen
schaapskuddes in financiële problemen komen bij normale bedrijfsvoering, wordt het amendement
ingetrokken.
De fracties van CDA, PvdA, VVD willen niet bij voorbaat meer subsidie beschikbaar stellen. Per kudde
kan de situatie nogal verschillen. De fracties wil eerst meer gegevens van de kuddes. De fracties denken dat de kuddes zelf meer kunnen ondernemen om extra inkomsten te genereren. De D66-fractie vindt
dat de schaapskuddes al ondernemend zijn, de fractie geeft aan dat bemoeienis met de exploitatie geen
zaak voor PS is. De CDA-fractie stelt voor de voorliggende regeling nu vast te stellen en GS te vragen om
extra informatie over de kuddes en eventueel de regeling aan te passen tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota. Dit is ook het standpunt van de PvdA.
De fractie van SL wil graag de toezegging van GS dat er geen kuddes ‘omvallen’ in 2016. De fractie van de
CU stemt in met het voorstel en wacht nadere informatie van GS af.
De PVV-fractie is het eens met voorliggende regeling, maar wil meer informatie van GS en het onderwerp
verder bespreken bij de VJN.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet zegt “dat GS wensen en willen dat de schaapskuddes blijven bestaan en dat
hij er vanuit gaat dat er geen problemen bij de schaapskuddes ontstaan bij normale bedrijfsvoering.”
Bij de VJN zal meer informatie over de kuddes beschikbaar zijn. Dan zal worden gekeken of het subsidiebedrag van € 335.00,00 alsnog aangepast moet worden. GS streven naar een toekomstbestendige regeling voor de 10 Drentse schaapskuddes.
Toezegging van het college van Gedeputeerde Staten:
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer bij normaal functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een oplossing.

Na stemming is het ongeamendeerde Statenstuk 2015-706 met algemene stemmen (39) aanvaard.
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G13. Statenstuk 2015-714
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 2 december 2015, Vervolg OVknooppunt met P+R-voorziening bij De Punt
Met een minimale meerderheid is het statenstuk Transferium bij de Punt aangenomen. De volgende
stap is dat er een milieueffect-rapportage-onderzoek wordt uitgevoerd. Als de resultaten hiervan negatief zijn, komt het onderwerp nogmaals terug op de agenda van PS.
In het GS-voorstel wordt uitgegaan van een parkeerplaats voor 200 auto’s (met een uitbreiding tot 500
auto’s) en een knooppunt voor het openbaar vervoer.
Samenvattende reactie van de fracties:
De fracties van SP, GL, PvdA, D66 en SL geven aan dat het voorstel teveel onzekerheden kent en dat
een transferium (gesitueerd naast het Nationaal Park Drentsche Aa) een te grote aantasting is van de
natuur.
De fractie van de SP is beslist tegen het voorstel. De fractie is niet overtuigd van nut en noodzaak van
het transferium. De aanvullende informatie roept veel vragen op. De fractie stelt voor het stuk niet in
stemming te brengen en GS te vragen met een gewijzigd voorstel te komen. De fractie van 50PLUS
vraagt naar de uitbreidingsplannen van het Transferium Haren, houdt dat in dat De Punt ‘second best’
is? De fractie van GL kan niet instemmen met een transferium aan de oostkant, de fractie vindt de
kosten niet in verhouding met de mogelijke voordelen van het aan te leggen transferium. Ook de fractie van SL is niet overtuigd van nut en noodzaak. De aanvankelijke bezwaren zijn niet weggenomen.
De fractie pleit voor één groot Transferium bij Haren (uitbreiding boven of onder de grond). De D66fractie twijfelt aan wenselijkheid en haalbaarheid van het voorstel. De fractie gaat voor het in ere houden van het natuurgebied Drentsche Aa. De fractie van de CU is nog niet overtuigd van nut en noodzaak van het transferium bij De Punt, de fractie vraagt waarom geen situering aan de westzijde mogelijk is en of het toekomstige transferium niet te ver van Groningen ligt. Ook pleit de fractie ervoor dat er
geen hotels e.d. bij het transferium worden gesitueerd. De fractie van de PVV staat positief tegenover
het voorstel, de fractie ziet voordelen van het transferium en roept op te starten met de aanleg.
De PvdA kan niet instemmen met het voorstel, de hoge kosten wegen niet op tegen de voordelen. Er
is weinig aandacht voor de natuureffecten. De CDA-fractie vindt de uitkomsten van het nut- en noodonderzoek voldoende om de volgende stap te zetten. De fractie vraagt dit college te lobbyen voor een
6-baans A28. De fractie van de VVD geeft aan dat de regio Assen-Groningen het slechter doet dan
Amsterdam v.w.b. oponthoud. De fractie ziet de bereikbaarheid van Groningen als een gemeenschappelijk probleem. De fractie stemt dan ook voor het voorstel.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Brink geeft aan dat het college zeker oog heeft voor het kwetsbare gebied. Hij geeft
aan dat het transferium met de nodige zorgvuldigheid zal worden ingepast in het 5-sterren gebied, PS
worden hier ook bij betrokken. De heer Brink wil in overleg gaan met de wethouder van Tynaarlo over
de invulling van het bestemmingsplan, waar het gaat om bebouwing (bijv. hotels) in het gebied.
Het transferium kan niet aan de westkant worden gesitueerd, omdat daar niet voldoende ruimte is.
De Haarlemmermeeraansluiting gaat, ook wanneer er geen transferium gaat komen, worden aangelegd.
Toezeggingen van het college van GS:
Gedeputeerde Brink zegt toe Provinciale Staten mee te nemen in de landschappelijk inpassing bij de
aanleg van een transferium.
Gedeputeerde Brink zegt toe dat mocht het transferium uitgebreid moeten worden van 200 naar 500
plaatsen, dan wordt dat besproken met PS.
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Na stemming is het Statenstuk 2015-714 aangenomen met 20 stemmen voor (VVD, CDA, PVV, CU
en 50PLUS) en 19 stemmen tegen (PvdA, SP, D66, GL en SL).

H. Motie Vreemd aan de orde van de dag
De PvdA-fractie dient de motie M2015-37 Ondersteuning Drentse Kei (Koepel energie initiatieven) in.
De PvdA wil meer steun voor energiecoöperaties. Energiecoöperaties zijn niet alleen goed voor het
milieu, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid in dorpen. Drenthe loopt echter, vergeleken met andere
provincies, achter in de oprichting van energiecoöperaties. Kijkend naar het aantal energiecoöperaties
in Drenthe (11) dan is dit bescheiden, bijvoorbeeld in vergelijking met Friesland waar 37 coöperaties actief zijn.
De fractie van de PvdA, gesteund door CDA, CU, GL, SP, VVD, SL en 50Plus, roept Gedeputeerde
Staten op de mogelijkheden te verkennen hoe Drentse energie coöperaties ondersteund kunnen worden en daarbij ook de rol van de Drentse Energie Organisatie te betrekken.
Samenvattende reactie van het college van GS:
Gedeputeerde Stelpstra omarmt het voorstel en sluit zich aan bij de grote meerderheid van Provinciale
Staten.
Nr.
M 2015-37

Ingediend door
Motie vreemd aan de orde van de dag door de PvdA
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, D66, CU, GL, 50Plus en SL
Tegen: PVV
De motie is aangenomen.

Onderwerp
Ondersteuning Drentse
Kei

I. Sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 3 februari 2016.
De vergadering wordt gesloten om 18.30 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 februari 2016.

, voorzitter

, griffier
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