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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten 
van Drenthe 
Woensdag 25 mei 2016 
 
 
U kunt de ingekomen brieven, alsmede de 
besluitenlijsten en samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de 
website van de provincie onder het volgende 
adres: 
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
.  
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevr. M. Bakker (PvdA) 
mevr. B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
mevr. G.J. Dikkers (SP) 
F.P. Duut (50PLUS) 
mevr. R.S. Goettsch (PvdA) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
mevr. S.D. Kort (PVV) 
L.M. Kremers (CDA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
R. du Long (PvdA) 
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) 
R.R. Pruischer (ChristenUnie) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
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) 
 
Voorts aanwezig: 
de heer C. Bijl  
 
 
Afwezig:  
J. Pottjewijd (PVV) 
J.L. Stel (VVD) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en deelt mee dat deze extra PS-vergadering in het 
teken staat van de benoeming en installatie van de heer C. Bijl als gedeputeerde. De heer Tichelaar 
meldt dat het afscheid van oud-gedeputeerde Ard van der Tuuk zal zijn op donderdag 9 juni a.s.; de 
Statenleden zijn hiervoor ook uitgenodigd. 
 
 
C.   Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
 
D. Presentatie kandidaat-gedeputeerde, de heer C. Bijl 
 
Toelichting door de PvdA, mevrouw R.S. Goettsch, fractievoorzitter 
Namens de PvdA-Statenfractie stelt mevrouw Goettsch voor om de heer C. Bijl te benoemen als ge-
deputeerde om zo te voorzien in de opvolging van de heer Van der Tuuk in het college van GS. 
De PvdA heeft voor de uitvoering van het collegeakkoord Dynamisch en Ondernemend Drenthe geko-
zen voor een stevige, ervaren bestuurder. De Statenfractie heeft het vertrouwen dat hij zijn taak als 
gedeputeerde voortvarend zal oppakken. 
 
Reactie van de heer Bijl: 
De heer Bijl geeft aan graag aan de slag te willen om zich in zetten voor de Drentse inwoners. Hij be-
dankt de heer Van der Tuuk voor wat hij heeft gedaan in en voor Drenthe. 
 
Reactie namens het college van Gedeputeerde Staten, door de heer H. Brink 
De heer Brink complimenteert de PvdA-fractie met de gemaakte keuze voor de heer Bijl als opvolger 
van de heer Van der Tuuk. Hij heeft vertrouwen in een goede samenwerking en is blij dat het college 
weer aan de slag kan met vier gedeputeerden. 
 
Reacties vanuit de fracties 
Alle fracties in PS laten zich positief uit over de voordracht van de kandidaat-gedeputeerde. De fractie 
van GL geeft aan dat na overleg met de PvdA-fractie zij de conclusie kan trekken dat er rondom het 
vertrek van Ard van der Tuuk geen sprake is geweest van politieke onenigheid; de fractie vindt dat 
daarbij onterecht het label ‘bestuursstijlen’ is gebruikt. Blijkbaar was er sprake van verstoorde per-
soonlijke verhoudingen. Het vertrouwen is wat betreft GL hersteld. Zij steunen de benoeming.  De 
fractie van het CDA geeft aan uit te kijken naar een constructieve samenwerking. De SP-fractie kan 
zich vinden in de voordracht, de fractie vraagt om verduidelijking van het ‘nieuwe’ onderdeel TT-
ontwikkeling in de voorlopige portefeuille van de heer Bijl. De VVD-fractie geeft aan alle vertrouwen te 
hebben in een goede samenwerking. Ook de fractie van de CU kijkt uit naar de samenwerking. De 
fractie van D66 geeft aan positief te staan tegenover de voordracht van de heer Bijl, hij is een zeer 
ervaren bestuurder. De fractie hoopt dat er stevig wordt ingezet door de PvdA en het college op het 
herstel van het geschade vertrouwen. De PVV-fractie wenst de nieuwe gedeputeerde alle succes. De 
fractie geeft nogmaals aan dat ze graag eerder was ingelicht over de problemen binnen GS. De fractie 
vond de heer Van der Tuuk een goede gedeputeerde. De fractie complimenteert de PvdA met het 
voordragen van de heer Bijl, de fractie vindt het een goede keuze om een kandidaat voor te dragen 
van buiten de Statenfractie. De SterkLokaal-fractie feliciteert de PvdA-fractie met de voordracht van de 
heer Bijl. De fractie heet de nieuwe gedeputeerde van harte welkom. De fractie vraagt bij de nieuwe 
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gedeputeerde aandacht voor de vernieuwing van het debat met PS, bestuurlijke vernieuwing is een 
belangrijk punt voor SL. De fractie van 50PLUS wenst de heer Bijl succes met zijn nieuwe uitdaging. 
Reactie vanuit GS: 
De heer Brink geeft aan dat er inderdaad een nieuw onderdeel bij de portefeuilles is gevoegd, TT-
ontwikkeling, het gaat om een coördinerende portefeuille, net als bijv. GAE.  
Er is een persbericht uitgegaan over een voorlopige portefeuilleverdeling, donderdag 26 mei wordt 
definitief besloten over de portefeuilleverdeling. 
De heer Brink geeft aan dat GS er alles aan zal doen het geschade vertrouwen met de Drentse sa-
menleving te herstellen. 
 
Reactie van de heer Bijl  
De heer Bijl bedankt voor de welkomstwoorden. Hij wil graag samenwerken en kennismaken met alle 
fracties van PS. 
 
 
E. Benoeming leden van de commissie naar de geloofsbrieven en van het stembureau 
 
Op voorstel van de vooorzitter worden tot leden van de commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven  
heren Vester (SP), Duut (50PLUS) en Nijmeijer (GL) benoemd. De heer Nijmeijer treedt op als rapporteur. 
 
Op voorstel van de voorzitter worden tot leden van het stembureau benoemd: de heren Bronts (PVV),  
Oosterveen (SL) en Van Dalen (D66). De heer Van Dalen treedt op als rapporteur. 
 
  
F. Benoeming en installatie van de gedeputeerde 
 
De commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven onderzoekt de benoembaarheid van de gedepu-
teerde. Het advies van de commissie is dat zij de kandidaat benoembaar acht. Er is geen sprake van 
onverenigbaarheid van nevenfuncties. Mogelijk is er sprake van een onwenselijke nevenfunctie op 
persoonlijke titel, nl. het voorzitterschap van de raad van toezicht van de Stenden Hogeschool Em-
men. De commissie is van mening dat een oordeel over de wenselijkheid of onwenselijkheid van deze 
nevenfunctie op persoonlijke titel niet tot de taakstelling van de commissie behoort, maar aan de Sta-
ten is.  
 
De fracties van GL, SP, D66 en PVV geven aan moeite te hebben met de combinatie van het voorzit-
terschap van de heer Bijl van de raad van toezicht van de Stenden Hogeschool en de gedeputeerde-
portefeuille v.w.b. “onderwijs en arbeidsmarkt”. De fractie van GL wil de sterke overweging meegeven 
aan GS het portefeuille-onderdeel onderwijs en arbeidsmarkt als geheel aan een andere gedeputeer-
de toe te wijzen, danwel dat de heer Bijl het voorzitterschap beëindigt, er is een (te) groot risico dat 
binnen de (complexe) portefeuille, belangen (onbewust) door elkaar gaan lopen. De SP-fractie onder-
schrijft dit, de heer Moinat zegt: “je moet niet beginnen met twijfel”. De fractie van D66 steunt de woor-
den van GL. De PVV-fractie is het niet eens met de combinatie van beide functies, de fracties vindt dat 
de functies gesplitst moeten worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat nu de kandidaat-gedeputeerde benoembaar is, er donderdag 26 mei in het 
constitutioneel beraad de definitieve portefeuilleverdeling plaats kan vinden. Hierbij zullen de opmer-
kingen van de reacties van de fracties ter harte worden meegenomen. De definitieve portefeuilleverde-
ling zal naar PS worden gestuurd. Mochten er dan vragen zijn, dan kan het punt worden geagen-
deerd, aldus de voorzitter.  
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Provinciale Staten besluiten het advies van de commissie van de geloofsbrieven v.w.b. de benoem-
baarheid van de heer Bijl op te volgen. 
 
Vervolgens stemmen Provinciale Staten over de benoeming van de kandidaat-gedeputeerde. Er wor-
den 39 stemmen uitgebracht;  

- 37 Statenleden stemmen voor de benoeming;  
- 2   Statenleden stemmen tegen de benoeming.  

Desgevraagd geeft de heer Bijl aan zijn benoeming tot gedeputeerde te aanvaarden en de Verklaring 
Drentse gedragscode integriteit voor de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provin-
ciale Staten is ondertekend.  
 
Vervolgens legt de heer Bijl de verklaring en belofte af. 
 
De heer Tichelaar feliciteert de heer Bijl en hij wenst het nieuwe college veel succes. 
 
De Statenleden worden uitgenodigd om de heer Bijl te feliciteren in de ontvangstzaal. 
 
 
G. Sluiting  
 
De vergadering wordt gesloten om 11.35 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 juni. 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 8 juni. 
 
 
 
                        , voorzitter 
 
 
 
                        , griffier 


