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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 9 november 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/.  
 
 
 
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, aanwezig vanaf agendapunt G4) 
mevr. W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P. Moltmaker (VVD) 
K. Neutel (CDA) 
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) 
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) 
C. Bijl (PvdA) 
 
 
 
Afwezig: 
W.L.H. Moinat (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
J. Vester (SP) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en staat kort stil bij het overlijden van de heer Ab 
Haak uit Emmer-Compascuum. Hij zat voor de PvdA-fractie in PS van 1991 tot 2003. 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Van der Tol (D66) vanaf 9 november zitting heeft in de commis-
sie FCBE, zij neemt de plaats in van het commissielid de heer Strolenberg. Hij heeft op eigen verzoek 
afscheid genomen. Daarnaast blijft zij lid van de commissie OGB. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
De fractie van de PVV geeft aan het Initiatiefvoorstel Register geheime besluiten (incl. Eurochamp-
besluit) onder agendapunt G5 aan te willen houden tot een nader moment. De fractie wacht de uit-
komsten van het afgesproken juridische onderzoek af. 
Hiermee vervalt agendapunt G5. 
De agenda wordt als zodanig gewijzigd vastgesteld. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 28 september 2016 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
 
F. Rondvraag 
 
De heer Zwiers (PvdA) heeft vragen ingediend over de gas- en zoutwinning in Drenthe. De fractie wil 
weten of het college de zorgen van Drentse inwoners herkent m.b.t de gas- en zoutwinning en of het 
college er bij de minister op aan wil dringen om grondig onderzoek te doen naar de risico’s van de 
zoutwinning. 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat GS de zorgen zeker herkent. Bij ieder nieuw boorinitiatief 
brengt de provincie een advies uit in het kader van de Mijnbouwwet. Dat advies gaat over zowel de 
veiligheid als schadeafhandeling. Het lastige is dat de provincie adviseert en het rijk over het grootste 
deel van de spelregels (en de vergunningen) gaat. De heer Stelpstra vermeldt daarbij, dat als het mi-
nisterie bij booractiviteiten tussentijds of na het advies van de provincie de vergunning of de spelre-
gels wijzigt, de provincie daar opnieuw advies over wil kunnen afgeven. De gedeputeerde geeft aan 
dat er reeds een uitnodiging voor PS onderweg is om in januari 2017 te overleggen over de revisie 
van de Omgevingsvisie en ook of de Structuurvisie Ondergrond van Drenthe nog voldoende handvat-
ten biedt om dit soort actuele ontwikkelingen zoals de zoutwinning te beoordelen.  
 
De heer Zwiers (PvdA) laat weten dat moment aan te zullen grijpen om vanuit Drenthe meer invloed 
op de mijnbouwspelregels en vergunningen van het Rijk te krijgen. 
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G. Voorstellen  
 
G1. Statenstuk 2016-750 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2016, Overdracht Wilhelminalaan 
(N353, Frederiksoord-Friese grens) aan de gemeente Westerveld 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

G2. Statenstuk 2016-753 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 15 september 2016, Wijziging Subsidie-
verordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G3. Statenstuk 2016-755 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2016, 2e Bestuursrapportage 
2016 en 3e tot en met 5e Begrotings-wijziging 2016 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G4. Statenstuk 2016-754 
Initiatiefvoorstel van de Statenfracties PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal en 
50PLUS van 14 oktober 2016, Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse poli-
tiek 
 
Op initiatief van de Statenleden Goettsch, Bakker, Van der Tol en Siertsema is de werkgroep '100 jaar 
vrouwenkiesrecht' opgericht. Het initiatief is gericht op het bewerkstelligen van een meer representa-
tieve afspiegeling van de bevolking in de politiek. De werkgroep richt zich op de viering van het vrou-
wenkiesrecht en vraagt hiermee aandacht voor vrouwen in de politiek. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Acht van de tien fracties kunnen instemmen met het initiatiefvoorstel Viering 100 jaar vrouwenkies-
recht; vrouwen in de Drents politiek, de fracties van de CU en de PVV stemmen tegen het voorstel. 
De fractie van de PvdA bedankt de initiatiefnemers. En geeft aan dat, qua vrouwen in de politiek in 
vergelijking met andere landen, er nog veel te doen valt in Nederland. Kernvraag voor de partij is, hoe 
we het voor elkaar kunnen krijgen om de Drentse politiek toegankelijker te maken. Daarbij is grote 
steun van belang. Het heeft namelijk impact voor heel Drenthe. 
De GroenLinks-fractie pleit voor unanieme steun van het voorstel. Doel is de politiek (weer) kleur te 
geven en aansprekend te maken. De fractie stelt voor het initiatiefvoorstel breed in te vullen en te 
streven naar een evenwichtige afspiegeling van de Drentse samenleving. Dit door het bevorderen van 
actief en passief kiesrecht. De fracties van CDA en D66 sluiten zich aan bij het betoog van Groen-
Links.  
De CU-fractie steunt het doel van het voorstel, maar is het niet eens met de gebruikte middelen. Vol-
gens de fractie gaat geld niet helpen om het doel te bereiken. De partij ziet o.a. een oplossing in ge-
zinsvriendelijk (bij voorkeur niet op woensdagmiddag) vergaderen. De fractie steunt het voorstel daar-
om toch niet. 
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De PVV-fractie geeft aan verbetering van de democratie wenselijk te vinden. Het voorstel zou moeten 
gaan om algemeen kiesrecht in Nederland. De fractie vraagt zich af of het gaat om meer goede men-
sen in de politiek of meer vrouwen in de politiek. De PVV is het niet eens met de inzet van € 120.000,-
en stemt niet in met het initiatiefvoorstel en zal ook niet deelnemen aan de activiteiten m.b.t. het voor-
stel. De fractie steunt wel het standpunt van de CU om de vaste woensdag los te laten als vergader-
dag. 
 
Het Statenstuk 2016-754 Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek wordt 
aangenomen met 29 stemmen voor (fracties van VVD, PvdA, CDA, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en  
8 stemmen tegen (fracties van de PVV en de CU). 
 

 
G5. Statenstuk 2016-756 
Initiatiefvoorstel van de Statenfractie PVV van 7 oktober 2016, Register geheime besluiten (incl. 
Eurochamp-besluit) 
 
Dit agendapunt is vervallen (zie agendapunt C Vaststelling van de agenda). 

 
 

G6. Statenstuk 2016-757 Herzien 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2016, Begroting 2017, Nota 
van aanbieding 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Alle fracties, met uitzondering van de PVV-fractie, kunnen instemmen met de begroting 2017.  
De SP-fractie pleit voor het bewerkstelligen van toename van de biologische landbouw in Drenthe, de 
fractie dient hierover een motie in, M 2016-36 Biologische landbouw. In de motie wordt het college van 
Gedeputeerde Staten opgeroepen om een actieplan Biologische landbouw op te stellen. De fractie is 
blij met de inzet voor de circulaire economie. Het ontbreekt de fractie aan duidelijkheid van GS over de 
stand van zaken m.b.t. goede verbindingen van Emmen, Hoogeveen en Meppel. De SP juicht een 
noordelijke retailagenda toe. De fractie vraagt zich af of het budget voor de verwijdering van asbest-
daken toereikend is. Ook heeft de fractie zorg om de afbreuk van het aanbod voor volwassenenedu-
catie. Tot slot geeft de fractie aan iedere financiële steun aan GAE “weggegooid” geld te vinden.  
De fractie van de VVD staat achter het voorstel voor de extra 25 miljoen voor de Investeringsagenda 
en de fractie wil vasthouden aan de ondergrens van 80 miljoen voor de financieringsreserve. De VVD 
komt niet met moties, omdat de plannen van GS de plannen van de VVD benaderen. 
De fractie is benieuwd naar de plannen voor een nieuwe ijsbaan in Drenthe. De fractie spreekt de 
wens uit de indexering opcenten te bevriezen in de meerjarenbegroting. De fractie heeft zorg om de 
verkeersveiligheid van de N34, goed dat GS dit onderzoeken. De fractie wijst op het belang van de 
investeringsagenda, m.n. voor de plannen voor de binnensteden. De huidige situatie van de binnen-
steden baart de VVD zorgen. 
De PVV-fractie merkt op dat er (te) veel geld gaat naar natuur en cultuur. De fractie pleit voor direct 
verdubbelen van de N34, goed voor de veiligheid en de werkgelegenheid. De PVV vindt dat GS een te 
optimistische dekking voorstelt van de 25 miljoen extra investering in de Investeringsagenda. De frac-
tie vraagt aandacht voor problematiek rond de Rijksdiensten. 
De fractie van de PvdA kan zich vinden in het voorstel van de extra 25 miljoen, en stelt als ondergrens 
voor de financieringsreserve 80 miljoen. De fractie is positief over de visie op toekomstgerichte land-
bouw. Het is goed dat GS het behoud van de Rijksdiensten ondersteunt. Vanuit Den Haag zouden harde 
garanties moeten komen voor economisch kwetsbare gebieden als Drenthe.  
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De D66-fractie is optimistisch gezien de sluitende begroting voor 2017. Op het gebied van duurzaam-
heid zou de fractie meer ambitie willen. De fractie pleit voor versnelling, anders wordt het energieac-
coord van Parijs nooit gehaald. De fractie dient een motie in, M 2016-37 Koploperproject. In de motie 
worden Gedeputeerde Staten verzocht middelen beschikbaar te stellen voor een zogenoemd Koplo-
perproject, waarmee mkb'ers ondersteund worden in duurzaam ondernemen. Na de beantwoording 
besluit de fractie de motie aan te houden en de evaluatie van het Friese Koploperproject af te wach-
ten. De fractie heeft voor Drenthe een iets andere insteek in gedachten, in Drenthe is namelijk al een 
start gemaakt met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, maar de fractie komt hierop 
terug. D66 pleit voor een pro actievere opstelling bij de omvorming van reguliere naar duurzame land-
bouw. De fractie denkt na over een initiatiefvoorstel levensduurbestendige schoolgebouwen. Ook 
denkt D66 over een initiatiefvoorstel “burgerforum” om de betrokkenheid van Drentse burgers te verg-
roten bij het provinciaal bestuur. 
De fractie van het CDA roept op tot samenwerking, verbinding moet Drenthe-breed voorop staan. De 
fractie vraagt de gedeputeerde naar de stand van zaken m.b.t. circulaire economie. De fractie over-
weegt een aangehouden motie hierover opnieuw in te dienen. 
De GroenLinks-fractie juicht de extra investering van 25 miljoen toe. GroenLinks maak zich zorgen om 
de toestand van het grondwater. De fractie komt met een motie, M 2016 -38 Maatregelen bestrij-
dingsmiddelen in grondwater. De fractie verzoekt het college om extra maatregelen te treffen tegen 
bestrijdingsmiddelen in gebieden waar grond- of oppervlaktewater gebruikt wordt voor drinkwater. De 
fractie wijst op de explosieve groei van de lelieteelt. De fractie dient een motie in, M 2016-39 Verduur-
zaming van de tuinbouw. In de motie wordt het college verzocht om de verduurzaming van de tuin-
bouw een nadrukkelijke rol te geven.  
De fractie is blij met de uitwerking van de ‘weidevogelmotie’. Er is een succesvol ‘Erm-beraad’ ge-
weest. In januari wordt een voorstel besproken, de fractie vraagt daarbij naar financiële ruimte in de 
begroting. 
GroenLinks geeft aan dat nu Drenthe regenboog-provincie is, zich ook 7 gemeenten achter de motie 
hebben geschaard en dat er op korte termijn nog 3 gemeenten volgen. Wel vraagt de fractie zich af of 
er voldoende ruimte is binnen de begroting om initiatieven te steunen. 
De fractie van de CU is blij met de sluitende begroting, er kan nu aan de slag worden gegaan. Op 
belangrijke ontwikkelingen moet worden ingezet. De fractie wil graag betrokken worden bij de veran-
deringen bij de omgevingsvisie.  
De fractie geeft aan niet blij te zijn met de financiële situatie van INCAS3 en stelt voor het onderwerp 
te bespreken bij de eerstvolgende FCBE-vergadering. De fractie levert hiervoor de onderbouwing aan.   
De SterkLokaal-fractie wijst op het feit dat Drenthe de duurste provincie in Nederland is qua opcenten. 
De fractie pleit voor bevriezing. De fractie is het van harte eens om meer te gaan investeren met geld 
uit de reserves. SterkLokaal vraagt zich af wat er gebeurt als de begroting niet wordt goedgekeurd 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl is blij met de positieve woorden over de begroting. De discussie over de onder-
grens van de financieringsreserve van 80 miljoen wordt gevoerd bij de bespreking van de volgende 
voorjaarsnota. Dan komt ook een eventuele bevriezing van de motorrijtuigenbelasting aan de orde. De 
gedeputeerde geeft aan de dekking van de extra 25 miljoen niet te optimistisch te vinden. Er is sprake 
van een meerjarenraming, er zit een risico aan, maar wel verantwoord. Er wordt gewerkt aan plannen 
voor verbetering van de binnensteden, zoals het kleiner maken van bestaande winkelgebieden, leeg-
staande winkels een andere bestemming geven en het verbeteren van de centra van de steden. Over 
GAE wordt in een later stadium gesproken. De gedeputeerde geeft aan dat de motie M 2016-38 
(maatregelen bestrijdingsmiddelen in grondwater) overbodig is, het college is er druk mee bezig. Ver-
der merkt de gedeputeerde op dat de inhoud van motie M 2016-39 een plek krijgt binnen de visie toe-
komstgerichte landbouw. Hierop trekt de fractie van GroenLinks beide moties in.  
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De heer Bijl neemt de opmerking van de SP over de zorg om de afbreuk van het aanbod voor volwas-
seneneducatie mee naar het VDG-overleg. Tot slot geeft hij aan dat wanneer de begroting door PS 
niet wordt goedgekeurd er op enig moment een aanwijzing van de minister volgt. 
Gedeputeerde Brink geeft aan samen met de heer Stelpstra voortvarend aan de slag te zijn met circu-
laire economie. Er is samenwerking met Friesland en Groningen op het gebied van economie en 
duurzaamheid. Daarop besluit de fractie van het CDA de aangehouden motie circulaire economie niet 
opnieuw in te dienen, en trekt deze in. Voor wat betreft bereikbaarheid van Hoogeveen geeft de gede-
puteerde aan dat een intercity station Hoogeveen een gepasseerd station is. Ook is de buslijn Em-
men-Hoogeveen geschrapt. De problematiek m.b.t. de N34 wordt breed bekeken, veiligheid is een 
onderdeel hiervan. 
De motie sociaal ondernemen is ingebracht in Den Haag, maar men is afhankelijk van anderen. De 
gedeputeerde heeft wat meer tijd nodig, maar de wil is aanwezig. 
De gedeputeerde is ook zeer zeker niet gelukkig met de stand van zaken bij INCAS3, het debat hier-
over zal plaatsvinden op 30 november. Mocht er nieuwe informatie binnenkomen, dan wordt dit toege-
zonden aan de Statenleden. 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er een pro actieve houding is ten aanzien van duurzame, grond-
gebonden landbouw. GS willen een versnelling maken, er zijn gesprekken met o.a. de LTO. Verduur-
zaming is een ‘moeten’. De gedeputeerde acht de motie M 2016-36 Biologische landbouw overbodig. 
De gedeputeerde bevestigt dat de motie ‘Regenboogprovincie’ breed wordt ondersteund door 10 ge-
meenten in Drenthe. Er wordt gewerkt aan plannen vanuit de provincie en de gemeenten en er zijn 
middelen beschikbaar. De gedeputeerde geeft aan dat er een goede start is gemaakt met het weide-
vogeloverleg’ in Erm, in januari/februari wordt een voldragen plan van aanpak besproken met PS. 
Plannen worden gerealiseerd met bestaande middelen.  
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan bezig te zijn met het programma asbestvrij. Binnenkort volgt een 
plan. De gedeputeerde wacht het voorstel m.b.t. levensduurbestendige schoolgebouwen af, plannen 
omtrent de schoolgebouwen dienen in samenspraak met gemeenten tot stand te komen. De heer 
Stelpstra raadt de motie 2016-37 (Koploperproject) af. 
De revisie van de Omgevingsvisie staat voor begin volgend jaar op de agenda, er staat veel te gebeu-
ren. De gedeputeerde wil de Statenleden geregeld op de hoogte houden, bijvoorbeeld voorafgaand 
aan een commissievergadering. 
 
Het Statenstuk 2016-757 (Herzien) Begroting 2017, Nota van aanbieding wordt aangenomen met 33 
stemmen voor (fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en 5 stemmen tegen 
(fractie van de PVV). 
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2016-36 Motie door SP 
Voor: SP, D66 en GL 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS en SL 
De motie is verworpen. 

Biologische landbouw 

M 2016-37 Motie door D66 
De motie is aangehouden. 

Koploperproject 

M 2016-38 Motie door GroenLinks 
De motie is ingetrokken. 

Maatregelen bestrijdingsmidde-
len in grondwater 

M 2016-39 Motie door GroenLinks 
De motie is ingetrokken. 

Verduurzaming van de land-
bouw 
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H. Sluiting 
 
De voorzitter wijst op de Statenexcursie naar Brussel op 6 en 7 december en doet een oproep aan de 
Statenleden om zich hiervoor op te geven. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 december. 
De vergadering wordt gesloten om 13.45 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 14 december 2016. 
 
 
 
 
                , voorzitter 
 
 
 
 
                , griffier 


