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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 28 september 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 moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.
 
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) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
F. van de Pol (SP) 
J. Pottjewijd (PVV) 
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.J. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
C. Bijl (PvdA) 
 
 
 
Afwezig:  
K. Neutel (CDA) 
J.L. Stel (VVD) 
 
Gedeputeerde H. Brink (VVD) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en heet de groep van de Passage Smilde van het 
programma ‘Gasten van de Staten’ welkom.  
De heer Nijmeijer (GroenLinks) heeft een mededeling m.b.t. het scholierenprogramma MEP (Model 
European Parlement). De heer Nijmeijer heeft de voorbereidingen voor de landelijke finale, gehouden 
in het provinciehuis, op 26 september geopend. Hij bedankt PS namens de organisatie van MEP voor 
de Drentse gastvrijheid. 
De heer Bosch (PvdA) ontvangt een attentie van PS i.v.m. de geboorte van zijn zoon. 
 
 
C.   Vaststelling van de agenda 
 
De fractie van de SP dient de eerder aangekondigde, maar niet ingediende motie vreemd aan de orde 
over medicijnafval in deze vergadering in. De motie wordt besproken onder punt I.  
Ook is de SP-fractie voornemens een motie vreemd aan de orde in te dienen over (financiële) proble-
men rond de Indonesische waterprojecten van de WMD. De heer Uppelschoten (PVV) vraagt in dit 
kader ook om toezending van het verslag van de studiereis van SWOI. Gedeputeerde Bijl geeft aan 
dat GS al heeft kennisgenomen van de motie. Hij zegt toe de in de motie gevraagde documenten toe 
te sturen aan PS. Daarop besluit de SP-fractie de motie niet in te dienen. De openbare bespreking 
over dit onderwerp vindt plaats in november. 
De fractie van de PVV dient een motie vreemd aan de orde van de dag in om onderzoek te doen of te 
laten doen naar de rechtmatigheid van de gehanteerde procedures bij het dossier ‘wind’. De motie 
wordt aan de agenda toegevoegd onder agendapunt J. De sluiting wordt agendapunt K. 
De fractie van het CDA geeft aan af te zien van het indienen van een in de laatste OGB-vergadering 
aangekondigd amendement op Statenstuk 2016-751 (herzien) ‘Rapport Provinciale grip op Drentse 
bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving van de Noordelijke Rekenkamer’. Voorgesteld wordt 
het statenstuk te behandelen als A-stuk, de vergadering stemt hiermee in. Voor de agenda betekent 
dit dat agendapunt H6 wordt behandeld aan het begin van punt H. 
 
Toezegging van GS: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe n.a.v. de voorgenomen motie van de SP dat alle reeds aanwezige rappor-
ten en brieven van de betrokken ministeries over de Indonesische waterprojecten van de WMD naar 
Provinciale Staten worden gestuurd.  
   
 
D.   Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderin g van PS van 6 juli en 13 juli 2016 
 
De besluitenlijst van 6 juli wordt ongewijzigd vastgesteld. Een binnengekomen opmerking op de con-
cept besluitenlijst van 13 juli is verwerkt. De aangepaste besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
 
E.     Ingekomen stukken 
 
De fractie van D66 stelt voor om bij de bespreking van het onderwerp WMD in november de ingeko-
men stukken A2, A3, B2 en B3 van de LIS te betrekken. De PVV-fractie vraagt of de brief van de mi-
nister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Ploumen wordt meegeno-
men in het onderzoek van Ernst & Young. Het college geeft aan een beeld te zullen schetsen welke 
stukken worden betrokken bij de bespreking van dit punt.  
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De SP-fractie vraagt om agendering van punt B5 (brief oud-leden onderzoekscommissie Eurochamp) 
van de LIS voor de eerstvolgende vergadering van FCBE.  
Naar aanleiding van punt B5 van de LIS kondigt de fractie van de PVV een initiatiefvoorstel aan.  
 
Toezegging van GS: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe te checken bij de WMD of de brief van minister Ploumen wordt betrokken 
bij het onderzoek van Ernst & Young. 
 
F. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G. Motie M 2016-27 
 Motie van GroenLinks en de PvdA “120 op de snelweg”, ingediend in PS van 13 juli jl. 
 De stemmen zijn in die vergadering gestaakt (20-20). 
 
De motie wordt opnieuw in stemming gebracht. De motie ‘120 op de snelweg’ wordt aangenomen met 
21 stemmen voor en 18 stemmen tegen de motie.  
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-27 Motie door GL en PvdA 
Voor: GL, PvdA, SP, D66 en CU 
Tegen: VVD, CDA, PVV, SL en 50PLUS 
De motie is aangenomen.  

120 op de snelweg 

 
 
 
H. VOORSTELLEN  

 
H6. Statenstuk 2016-751     HERZIEN 

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an Drenthe van 4 juli 2016, Rapport 
Provinciale grip op Drentse bedrijven met grote ris ico’s voor hun omgeving van de 
Noordelijke Rekenkamer  

 
Mevrouw Siertsema (D66) legt een stemverklaring af, zij neemt niet deel aan de beraadslaging noch 
aan de stemming i.v.m. betrokkenheid bij de RUD in haar dagelijkse professie. 
De heer Uppelschoten (PVV) legt ook een stemverklaring af. Hij verwijst naar een artikel in het Dag-
blad van het Noorden (d.d. 28 september) “gevaarlijke bedrijven”. Hierin wordt gemeld dat in het noor-
den is gekozen voor een gedeconcentreerde aanpak van gevaarlijke bedrijven, maar dat de brand-
weer hierin niet meegenomen is; zij zijn juist geconcentreerd aanwezig in het noorden. De PVV vraagt 
zich af of het niet beter zou zijn te kiezen voor een geconcentreerde aanpak voor het gehele noorden.  
 
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
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H1. Statenstuk 2016-747 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 14 juni 2016, Onttrekking Jaagpad 
In Meppel  

 
De fractie van GroenLinks acht het cultuurhistorisch belang zwaarwegender dan het bedrijfsecono-
misch belang. De fractie vindt de gekozen oplossing niet de beste oplossing en stemt daarom niet in 
met het Statenstuk. 
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
 
H2. Statenstuk 2016-748 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten v an 22 juni 2016, Investeringsagenda:  
 Drenthe dé 5 sterren fietsprovincie; kwaliteitsimp uls optimaal fietsnetwerk 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
H3. Statenstuk 2016-749 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 29 juni 2016, RSP-Emmen; aan-
passing afspraken Samenwerkingsovereenkomst IGO Ata lanta 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

H4. Statenstuk 2016-752 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 12 juli 2016, Provinciale Monu-
mentenverordening 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

H5. Statenstuk 2016-745      HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 9 juni 2016, Cultuurnota 2017-2020 
‘De verbeelding van Drenthe’  

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Alle fracties, met uitzondering van de fractie van de PVV, kunnen instemmen met de Cultuurnota 
2017-2020: De verbeelding van Drenthe.  
De SP-fractie doet een voorstel voor een stipendium. De fractie dient daartoe, samen met de fractie 
van 50PLUS, een motie in (M 2016-30 Stipendium Kunst en Cultuur). De motie richt zich op het toe-
kennen van een beurs voor nieuw artistiek talent. De fracties roepen het college op een voorstel voor 
een Drents stipendium voor Kunst en Cultuur ter bespreking voor te leggen aan de Staten. 
De fractie van GroenLinks deelt mee dat de reeds aangehouden motie Mediafonds langer wordt aan-
gehouden, in verband met toegezegd overleg. De fractie wijst op de resultaten uit een recent onder-
zoeksrapport van het Drents Panel over cultuurparticipatie; de fractie wil vervolgonderzoek. 
De CDA-fractie maakt zich zorgen over de (financiële) positie van de regionale media en de verschra-
ling van de regionale journalistiek in de regio in het algemeen. De fractie dient daartoe, samen met de 
fractie van VVD, PvdA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL, een motie in (M 2016-31 Regionale Omroep 
RTV Drenthe). Het college van Gedeputeerde Staten wordt hierin verzocht om een lobby te starten om 
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bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de voorgestelde bezuinigingen op de regionale 
omroepen ongedaan te maken.  
De fractie van de PvdA is bijzonder tevreden met deze cultuurnota, maatschappelijke waarden komen 
duidelijk naar voren, de iconen die de provincie op de kaart zetten komen duidelijk naar voren. De 
fractie vraagt GS om met name de jeugd in beeld te brengen. De fractie ziet graag de veelheid aan 
genoemde festiviteiten gerealiseerd. 
De PVV-fractie kan zich niet vinden in het statenstuk. De nota ademt een toon voor de elite uit, een 
feestje voor “kunstbobo’s”, aldus de fractie. De fractie is niet tegen kunst, wel tegen kunstsubsidies. 
De fractie benoemt als positieve punten in de nota de rol van bibliotheken, aandacht voor erfgoed en 
de initiatieven dichtbij de burgers. 
De fractie van D66 noemt de cultuurnota een belangrijke nota voor Drentse aantrekkelijkheid en mar-
keting, o.a. om bezoekers naar Drenthe te halen en om aan te haken bij ‘Leeuwarden culturele hoofd-
stad 2018’. De fractie ziet graag aandacht voor streektaal en de Duitse taal. 
De 50PLUS-fractie ziet graag meer activiteiten voor ouderen. De fractie vraagt steun voor het Drents 
Senioren Orkest, de fractie dient hiertoe, samen met de fracties van CU, PVV en SL, een motie in (M 
2016-32 Drents Senioren Orkest). Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om het 
ouderenorkest (weer) structureel financieel te ondersteunen voor tenminste 4 jaar. 
De fractie van de VVD is bijzonder geïnteresseerd in de economische waarde van cultuur, de effecten 
van het vermarkten van cultuur. De fractie spreekt de zorg uit over de bezuinigingen die gerealiseerd 
moeten worden bij RTV Drenthe, mogelijk worden de ondertiteling van programma's en de satelliet-
verbinding, die mensen in buitengebieden de kans biedt om via schotelantenne naar RTV Drenthe te 
kijken, geschrapt. Omdat Drenthe in totaliteit niet is voorzien van snel internet, betekent dit dat RTV 
Drenthe niet te volgen is voor alle inwoners van Drenthe. Dit is ontoelaatbaar, RTV Drenthe fungeert 
ook als rampenzender. De fractie roept GS op om in gesprek te gaan met de omroep.  
De fractie van SterkLokaal dient een motie in (M 2016-33) met het verzoek aan het college om bij de 
begroting 2017 in beeld te brengen welke kosten een regeling, om € 1,50 per inwoner aan Drentse 
gemeenten ter beschikking te stellen voor eigen invulling door gemeenten passend binnen de doel-
stellingen van de cultuurnota, met zich meebrengt. Na behandeling besluit SterkLokaal de motie niet 
in te dienen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl: ontraadt de motie van SP en 50PLUS (M2016-30), het geld gaat bij een stipendi-
um naar een enkeling, er zijn op dit moment voldoende mogelijkheden voor talentontwikkeling binnen 
het huidige beleid. De gedeputeerde neemt de uitkomsten van cultuurparticipatieonderzoek van het 
Drents Panel serieus en is geïnteresseerd naar de vervolgvragen uit het onderzoek. Overleg over de 
noordelijke media staat gepland voor 26 oktober, een bijeenkomst met GS, PS en de media. Op de 
agenda staat dan o.a. de te spelen rol van de provincie. De gedeputeerde kan zich vinden in de motie 
Regionale Omroep RTV Drenthe. De lobby vanuit de provincies (in IPO-verband) is al gestart, gewerkt 
wordt aan een zo goed mogelijke positie van de regionale omroepen, gekoppeld aan voldoende finan-
ciën om goed te kunnen functioneren. Het is de bedoeling om samen op te trekken met de andere  
provincies en te onderhandelen met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
om de bezuiniging van 17 miljoen van tafel te halen. De gedeputeerde gaat in overleg met RTV Dren-
the over het schrappen van de satellietverbinding, RTV Drenthe moet overal te ontvangen zijn. De 
gedeputeerde informeert PS over de uitkomsten van dit overleg. De gedeputeerde heeft aandacht 
voor de jeugd, er is overleg over bijv. theatervoorstellingen voor jeugd en poppodia. De gedeputeerde 
zet zich in om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Hij huldigt het standpunt: ‘woor-
den zijn mooi, daden zijn beter’. ‘Vermarketing’ van Drenthe is een logische gedachte. Hij koestert ook 
de parels van Drenthe, zoals het Pauperparadijs en Into Nature. Hij ziet hierbij ook een link naar 
‘Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa 2018’. De cultuurnota biedt ruimte en aandacht voor 
streektaal en Duits. De motie van 50PLUS ontraadt de gedeputeerde, door weging van de afgespro-
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ken kaders komt het orkest niet aanmerking voor structurele subsidie; het orkest kan echter wel in 
aanmerking komen voor projectsubsidie.  
Op 30 november staat de ASV (Algemene Subsidie Verordening) op de agenda van de vergadering 
van FCBE. Medio november komt er een aparte bijeenkomst met nadere uitleg over de Algemene 
Subsidie Verordening. De heer Bijl raadt Sterk Lokaal aan te wachten met het indienen van hun motie. 
Er is namelijk overleg gepland met de 12 Drentse gemeenten over ‘culturele allianties', daarbij zou 
mogelijk ruimte zijn voor lokale initiatieven onder bepaalde voorwaarden.  
 
Het Statenstuk 2016-745 Herzien Cultuurnota 2017-2020: De verbeelding van Drenthe wordt aange-
nomen met 34 stemmen voor (fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en 5 
stemmen tegen (PVV-fractie). 
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-30 Motie door SP en 50PLUS 
Voor: SP, 50PLUS, D66 en GL 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV en SL 
De motie is verworpen.  

Stipendium Kunst en Cul-
tuur  

M 2016-31 Motie door CDA, PvdA, VVD, CU, D66, SP, GL, SL en 
50PLUS 
Voor: CDA, PvdA, VVD, CU, D66, SP, GL, SL PVV en 
50PLUS 
Tegen: - 
De motie is aangenomen.  

Regionale Omroep RTV 
Drenthe 

M 2016-32 Motie door 50PLUS, CU, PVV en SP 
Voor: 50PLUS, CU, SP, GL, en PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, D66 en SL 
De motie is verworpen.  

Drents Senioren Orkest 
 

M 2016-33 Motie door SL 
De motie is ingetrokken . 

Cultuurnota 2017-2020 
“De verbeelding van 
Drenthe” 

 
 
I.  Motie vreemd aan de orde over het inzamelen van  medicijnafval 
 
Samen met GroenLinks, 50PLUS dient de fractie van de SP de motie vreemd aan de orde over het 
inzamelen van medicijnafval (M2016-34) in. De fractie roept GS op om in gesprek te gaan met de 
Nederlandse Vereniging van Apothekers en de VDG over de mogelijke opzet van een regionaal inza-
melsysteem voor restanten medicijnen en injectienaalden. 
 
De CU-fractie meldt dat de beroeps- en brancheorganisatie KNMP reeds in overleg is met de betrok-
ken instanties om medicijnafval kostenvrij af te voeren. Het is niet duidelijk dat er een beroep wordt 
gedaan op de provincie, wel op gemeenten. Er is in een vorige PS-vergadering al een toezegging 
gedaan door gedeputeerde Stelpstra om in overleg te gaan met de VDG. De fractie vindt de motie 
overbodig. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra: ontraadt de motie. De gedeputeerde geeft nogmaals aan het onderwerp on-
der de aandacht te brengen bij de VDG. Hij zorgt voor een terugkoppeling. 
 
Na behandeling geeft de fractie van de SP aan de motie aan te houden. 
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J.  Motie vreemd aan de orde om onderzoek te (laten ) doen over de rechtmatigheid van  
gehanteerde procedures bij het dossier wind 

 
Bij agendapunt J. verlaat Statenlid mevrouw Wollerich (CDA) de vergadering. Zij neemt niet deel aan 
de beraadslagingen noch aan de stemming i.v.m. privé betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
De fractie van de PVV geeft aan dat wat hen betreft de Statengriffie de opdracht moet krijgen om een 
onderzoek te doen of te laten doen naar de rechtmatigheid van de gehanteerde procedures bij het 
dossier ‘wind’, om PS in staat te stellen om een zorgvuldige uitspraak te doen over de rechtmatigheid 
van de gevolgde procedures en een antwoord te kunnen formuleren op de brief van de heer Broeke-
ma van 24 juni gericht aan PS. Financiering van het onderzoek kan plaatsvinden uit het onderzoeks-
budget. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van D66 geeft aan voor openheid en transparantie te zijn, maar heeft moeite met de motie. 
D66 wil wel een onderzoek, maar niet door de griffie. De fractie van de VVD is het oneens met de 
motie en raadt een gang naar de rechter aan voor de betrokkenen. De GroenLinks-fractie is tegen de 
motie; over rechtmatigheid hoef je niet te stemmen, en betaling uit het onderzoeksbudget is een zaak 
van de commissie van onderzoek. De fractie van SterkLokaal geeft aan dat PS en de griffie onderdeel 
zijn van het proces en ontraadt de motie. De fractie van de PvdA vindt de weg naar de bestuursrechter 
de juiste gang van zaken. De CDA-fractie heeft geen behoefte aan een onderzoek en raadt de inspre-
kers aan de gang naar de bestuursrechter te maken. De fractie van de SP steunt de motie, de fractie 
vindt dat door onderzoek te doen een antwoord gegeven kan worden op de brief gericht aan PS. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra: ontraadt de motie. Er is een brief gestuurd door GS, de insprekers zijn het 
oneens met het antwoord. De gang naar de bestuursrechter is dan de volgende stap, de rechter gaat 
over rechtmatigheid van besluitvorming. 
  
 
Nr. 

Ingediend door  Onderwerp  

M 2016-35 Motie door PVV 
Voor: PVV en SP 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, D66, GL, SL en 50PLUS 
De motie is verworpen.  

Juridisch onderzoek dos-
sier Wind 

 
 
K. Sluiting  

 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 november. 
De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur. 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 november. 
 
 
 
                    , voorzitter 
 
 
 
                     , griffier 



M 2016-27

GROEI.ILINKS aangenomen

Motie 12O op de snelweg

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2016,

ter behandeling bij de Voorjaarsnota 2OL6,

Constaterende dat:
. Het Rijk de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe (deels) heeft verhoogd tot

130 kmluur;
. Het Rijk daartoe ontwikkelruimte heeft vastgesteld in de geluidsproductieplafonds,

luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en stikstofruimte in de PAS;
. Diverse gemeenten bezwaar hebben gemaakt tegen de snelheidsverhoging;

Overwegende dat:
. Deze extra geluidsproductie, luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en stikstofuitstoot ten nadele

zijn van natuurherstel, volksgezondheid en ruimte voor bedrijvigheid;
. Deze nadelen niet opwegen tegen de minimale tijdwinst die bereikt wordt door de

snelheidsverhog ing;
. Minder geluid, uitstoot van CO2 en stikstof en betere luchtkwaliteit door

snelheidsreductie ten goede kunnen komen aan natuurherstel, volksgezondheid en
ruimte voor bedrijvigheid;

. De snelheid van 130 km/uur ook niet bijdraagt aan de veiligheid van de snelwegen in
Drenthe;

Roepen het Colleqe van Gedeputeerde Staten op:
. Er, in samenwerking met de gemeenten langs de snelwegen, bij de Minister van

Infrastructuur en Milieu op aan te dringen:
*de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe te verlagen naar 120 km/uur;
*de milieu- en stikstofruimte die daarbij vrijkomt in te zetten voor natuurherstel,

vergroten van de volksgezondheid en ruimte voor bedrijvigheid.

En gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van

nLinks

H



CDA
Drenthe

En gaan over tot de o n de dag:

n (CDA)

aangenomen
M 2016-31

Drenthe

Berg (CU)

Gachristenunie
SP. STERK

É()ßã.6Ir

Çru r-, L:^s-
/1. fl3mci<r

Motie Reeionale Omroeo RTV Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering op 28 september 2016 bijeen,

overwegende dat:

er eerder vanuit de Drentse Staten grote zorgen zijn geuit bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe
mediawet en de positie voor de regionale omroep in Drenthe;
de Staatsecretaris nog steeds voornemens is om de volledige bezuiniging op de regionale omroepen
door te voeren op basis van "vrijwillige" samenwerking tussen die omroepen;
in 2O74 de financiering van de regionale omroepen van het Provinciefonds is overgeheveld naar de
mediabegroting van het Ministerie van OC&W;
op 2 september jl. is gebleken dat de centraal gestuurde regionale omroeporganisatie niet wordt
gerealiseerd omdat er te weinig draagvlak is voor de plannen bij de omroepen,
en in het bijzonder de regionale omroeporganisaties van Drenthe en Zeeland op basis van hun
initiatieven op dat punt binnen het zogenaamde ROOS, zijn erkend in hun bezwaren;
de provinciale beschikbaarheid, de journalistieke onafhankelijkheid en de doorwerking richting
kwalitatief cultuurbeleid vanuit de regionale omroep behouden moet blijven en waar mogelijk
versterkt;

Spreekt uit:

dat de regionale maar ook lokale omroepen van zeer groot belang zijn voor de informatievoorziening
door middel van het regionale en lokale nieuws;
dat er behoefte is bij de regionale omroepen aan eenduidigheid waarbij de Provincie de directe
aanspreekpartner is voor de regionale omroep ( de stichtingsraad, de programmaraad, de
representativiteit en de financiën);

Verzoekt Gedeputeerde Staten:

Een lobby te starten om bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de voorgestelde
bezuinigingen op de regionale omroepen ongedaan te maken, dit mede gelet op het terugnemen van
de gronden voor deze bezuinigingen door het terugnemen van het wetsvoorstel Mediawet;
ln overleg te gaan met de verantwoordelijk Staatssecretaris om de financiering van RTV Drenthe weer
via het Provinciefonds te laten lopen;
Vanuit haar specifieke portefeuilleverantwoordelijkheid binnen het IPO Provinciale Staten te
informeren welke acties zij reeds in gang heeft gezet;
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