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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 14 december 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) 
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) 
J. Pottjewijd (PVV) 
H. Pragt (D66) (aanwezig vanaf agenda- 
    punt I) 
R.R. Pruischer (ChristenUnie) 
H. Reinders (CDA) 
G. Serlie (VVD) 
mevr. H.R. Siertsema (D66) (aanwezig tm  
    agendapunt H) 
J. Smits (VVD) 
mevr. L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
mevr. M.C.J. van der Tol (D66) 

 
 
 
 
 
J. Tuin (D66) 
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) 
C. Bijl (PvdA) 
 
 
 
Afwezig: 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
W.L.H. Moinat (SP) (afwezig vanaf agendapunt J11)
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat GS 
een cadeautje aanbieden aan PS, een speciaal exemplaar van het oude provinciehuis gemaakt door 
Royal Goedewaagen uit Nieuw-Buinen. Dit is het nieuwe relatiegeschenk van de provincie. Daarnaast 
is er een boek voor alle Statenleden van gedeputeerde Brink: “Drenthe op rails”. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 9 november 2016 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.   Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
F.   Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G.  Onderzoek van de geloofsbrieven  van de heer H.J. Pragt  
 
De geloofsbrieven van de heer Pragt (D66) worden onderzocht door de bij dit agendapunt benoemde 
commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. Deze commissie bestaat uit mevrouw Weerts 
(VVD), mevrouw Dikkers (SP) en de heer Koch (PvdA). De heer Koch brengt als rapporteur verslag uit 
en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden en adviseert de Staten om de heer Pragt toe 
te laten. 
De voorzitter concludeert dat de Staten dit advies overnemen en dat de heer Pragt kan worden toege-
laten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is mevrouw Siertsema (D66) formeel geen lid meer 
van Provinciale Staten. 
 
 
H.  Afscheid van mevrouw H.R. Siertsema  
 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot mevrouw Siertsema en overhandigt haar bloemen en 
een afscheidscadeau. Aansluitend bedankt mevrouw Siertsema de Statenleden. 
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I.  Installatie van de heer H.J. Pragt 
 
De heer Pragt legt de verklaring en belofte af. Hij ondertekent de Drentse gedragscode integriteit 
Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hij is hiermee toegelaten tot 
Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert de heer Pragt met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van de Sta-
tencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 
 
 
J.  Voorstellen   
 
J1. Statenstuk 2016-758 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 31 oktober 2016, Wijziging gemeen-
schappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
J2.  Statenstuk 2016-759 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 21 oktober 2016, Algemene subsidie-
verordening Drenthe 2017 
 
De fractie van de PVV geeft een stemverklaring af. De fractie is niet akkoord met artikel 3.5 lid 3 en 
artikel 3.6 lid 3 van het voorstel en stemt niet in met het Statenstuk.  
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 

 
J3.  Statenstuk 2016-760 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 12 december 2016, Vaststelling fractie-
vergoedingen tweede tot en met vierde kwartaal 2015  
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
J4.  Statenstuk 2016-761 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 27 oktober 2016, Onteigeningsprocedu-
re rotonde Tynaarlo N386 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
J5.  Statenstuk 2016-763 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 27 oktober 2016, Retailagenda Drenthe 
2016-2019 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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J6.  Statenstuk 2016-764 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 28 oktober 2016, Belastingverordening 
Drenthe 2017 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
J7.  Statenstuk 2016-765 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 31 oktober 2016, “Bedrijvenregeling 
Vierkant Voor Werk” en “Bedrijvenregeling Drenthe” 
 
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 

 
J8.  Statenstuk 2016-767 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 12 december 2016, Reglementen van 
Orde van de staten- en commissievergaderingen 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
J9.  Statenstuk 2016-768   HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 17 november 2016, 3e Bestuursrappor-
tage 2016: 6e begrotingswijziging 2016 en 1 e begrotingswijziging 2017 
 
De fractie van de PVV geeft een stemverklaring af. De fractie is op zich akkoord met het Statenstuk, 
maar is niet akkoord met de begroting. De fractie zal daarom niet instemmen met het Statenstuk 2016-
768.  
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 

 
J10. Statenstuk 2016-770 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 12 december 2016, Benoeming commis-
sielid, niet zijnde Statenlid 
 
De vergadering benoemt de heer M. Prins van de fractie Sterk Lokaal als bijzonder commissielid, niet 
zijnde Statenlid. Hij neemt plaats in de Statencommissie Omgevingsbeleid. 
De voorzitter feliciteert de heer Prins met zijn benoeming en overhandigt bloemen. 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

J11. Statenstuk 2016-762   HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 28 oktober 2016, 16 e wijzigingstranche 
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (implement atie Wet natuurbescherming) 
 
De meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met het statenstuk 2016-762. PS hebben de 
nieuwe natuurbeschermingswet opgenomen binnen de provinciale regelgeving.  

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                 
De fractie van Groenlinks dient 8 amendementen in om de regels zo mogelijk aan te scherpen in de 
Wet natuurbescherming. In het amendement A 2016-8 (vrijstelling meststoffen) wordt gepleit voor het 
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aan banden leggen van de vrijstelling. De fractie vindt dat bemesten in de buurt van natuurgebieden 
niet altijd onbelemmerd moet worden toegestaan. In amendement A 2016-9 (nader onderzoek provin-
ciale vrijstellingslijst) wordt gepleit voor ‘meten is weten’ en tot die tijd kiest de fractie in het voordeel 
van natuurbescherming. In Amendement A 2016-10 (vrijstelling ruimtelijke ingrepen) stelt de fractie 
voor om vooralsnog geen vrijstelling te verlenen. Indien echter een groot percentage van de benodig-
de ontheffingen zonder probleem verleend blijkt te worden, deze vrijstelling op een later moment als-
nog te geven. Dit zal dan moeten worden onderbouwd. In Amendement A 2016-11 stelt GroenLinks 
voor om te wijzigen in de samenstelling van FBE-besturen (Fauna Beheer Eenheden). Deze besturen 
bestaan uit zes zetels, drie voor de jagers en drie voor natuurbeheerders of natuurbeschermers. 
GroenLinks pleit ervoor dat één van die zetels in ieder geval altijd naar een dieren- en/of vogelbe-
schermingsorganisatie gaat. In Amendement A 2016-12 worden voorwaarden voorgesteld om een 
volledig onafhankelijk voorzitterschap van de FBE te waarborgen. In Amendement A 2016-3 staat een 
aanscherping van de herplantplicht, nl. verplichte herplant in Drenthe i.p.v. in Noord-Nederland. In 
Amendement A 2016-14 wordt de toevoeging gevraagd dat GS jaarlijks aan PS zal rapporteren over 
het gebruik van de discretionaire bevoegdheid. Amendement A 2016-15 betreft de delegatie van be-
voegdheden van Gedeputeerde Staten. GS kan de genoemde bijlage 6 wijzigen, de rest moet via PS 
plaatsvinden. De fractie dient ook een motie in (M 2016-40 Handhaving en toezicht Wet Natuurbe-
scherming). Hierin wordt het college opgeroepen om actief toe te zien en te handhaven op alle vlak-
ken van de Wet Natuurbescherming (voor zover onder provinciale verantwoordelijkheid). Tevens 
wordt GS gevraagd te zorgen voor een transparante afhandeling van meldingen door particulieren en 
daarover jaarlijks te rapporteren aan PS.                                                                                                                              
De PVV-fractie dient ook een amendement in over de zetelverdeling van de FBE besturen (amende-
ment A 2016-16 Zetels voor jachthouders cs). De PVV wil dat vier van de zes zetels voor de jagers, 
landbouw of grondbezitters zijn, waarbij de Drentse Boermarken er altijd één zouden moeten krijgen. 
De fractie van de PvdA deelt een aantal zorgen van GroenLinks, de fractie hecht grote waarde aan 
monitoring door GS. De PvdA vindt het jammer dat het standpunt van een onafhankelijk voorzitter 
FBE is losgelaten. Het aangeboden jaarverslag van GS had de fractie graag voorzien willen hebben 
van een “oplegnotitie”.                                                                                                                                            
De CDA-fractie spreekt van een evenwichtig stuk, waarin nauw is samengewerkt met belanghebben-
den; dit biedt garanties voor de toekomst.                                                                                             
De fractie van D66 is blij met het statenstuk, er is sprake van minder regels en daar kan de fractie 
alleen maar blij mee zijn. De fractie is ook positief over de wijze van de totstandkoming van het stuk 
en de betrokkenheid van ‘stakeholders’. De fractie vraagt aandacht voor weidevogels, schadeafhan-
deling (via faunaloket) en het voortbestaan van bijen. D66 hecht waarde aan monitoring.                   
De SP-fractie kan instemmen met het voorstel, de fractie is positief over de wijze van totstandkoming 
van het stuk, al kan niet iedereen 100% tevreden zijn.                                                                           
De fractie van de CU kan instemmen met het statenvoorstel. De fractie is positief over de wijze van 
het tot stand komen van het voorstel. Er is veel inbreng geweest van de verschillende partijen.          
De VVD-fractie wijst op de complexe materie en de verschillende belangen die spelen. De verschillen-
de partijen zijn bij elkaar gekomen, niet iedereen is 100% tevreden. De fractie vindt het van belang dat 
partijen betrokken zijn bij de totstandkoming. Ontstane schade moet worden aangepakt, in de vorige 
statenperiode heeft de VVD nadrukkelijk aandacht gevraagd voor steenmarters en roeken. Met het 
voorliggende voorstel kan gemakkelijker worden gehandeld als er zich iets voordoet. De VVD infor-
meert naar een ‘knop’ op de website waarmee misstanden gemeld kunnen worden. 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Jumelet: dankt PS voor de steun voor het voorliggende voorstel. De implementatie is 
tot stand gekomen met medewerking van veel partijen, dit is op een goede manier gebeurd. Op de 
website bestaat nu de mogelijkheid om fauna misstanden te melden. Deze ‘knop’ is toegevoegd. Er is 
gekozen om niet weer extra Drentse regels toe voegen. Er is balans in aanpak, beschermende en 
beherende aanpak. Ook in IPO verband is afgesproken om te gaan evalueren na het 1e jaar. Er is met 
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de partijen afgesproken vertrouwen in elkaar te houden en ook vertrouwen te schenken. GS blijven 
PS informeren via de P&C cyclus. Goed monitoren is van belang. Eind van dit jaar wordt de POV her-
zien dan wordt aangegeven hoe het er mee staat. Vervolgens zal deze worden vastgesteld, zonodig 
wordt in 2018 er weer met elkaar over gesproken. Er zal een jaarverslag met oplegnotitie worden aan-
geboden aan PS. 
Draagvlak is heel belangrijk zeker in de uitvoering. 
De gedeputeerde zegt het volgende over de amendementen: 
A 2016-8: De minister heeft gevraagd het huidige beleid voort te zetten. Aanscherping van normen 

en regels brengt afname van het landbouw areaal met zich mee. Het amendement wordt 
ontraden. 

A 2016-9: Onderzoek wordt nu ook al gedaan. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-10: Dit is overgenomen in de POV, het argument is dat we beleidsarme voorzetting voor 
    staan.Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-11: De samenstelling is nu evenwichtig, 3/3 zetels. De partijen zijn met elkaar in conclaaf. De 
     voorzitter heeft aangegeven dat er brieven uit zijn naar alle organisaties. Het betekent dat 
     we vertrouwen neerleggen bij de FBE. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-12  De voorwaarden voor onafhankelijk voorzitter zijn uit het voorstel gehaald. Er is vertrou- 

wen in de partijen die de voorzitter kiezen. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-13  Aanscherping van de herplantplicht is niet mogelijk, omdat het rijk de situering van de  
    herplantplicht heeft verdeeld in vier landsdelen. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-14  GS hebben sowieso informatieplicht. Als er bijzondere situaties zijn, dan wordt dit gemeld  
    aan PS. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-15  GS krijgen bevoegdheid van PS, praktijk de delegatie wordt neergelegd bij GS en PS 
     wordt geïnformeerd. Het amendement wordt ontraden. 
A 2016-16 Bij dit amendement is de balans verdwenen tussen beheren en beschermen. Het  

amendement wordt ontraden. 
M 2016-40 Het college ontraadt de motie. Er is budget om eventueel in te huren. 
 

 
Het Statenstuk 2016-762 HERZIEN is ongeamendeerd aangenomen met 34 stemmen voor (de frac-
ties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en 4 stemmen tegen (de fractie van de 
PVV).  
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

A 2016-8 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Vrijstelling meststoffen 

A 2016-9 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Nader onderzoek provinciale vrij-
stellingslijst 

A 2016-10 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Vrijstelling ruimtelijke ingrepen 

A 2016-11 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Dieren- en vogelwelzijn in FBE 
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A 2016-12 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL en SP 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, 
50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Voorzitter FBE 

A 2016-13 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, PVV, D66, 
50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Herplantplicht 

A 2016-14 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Evaluatie discretionaire bevoegd-
heid GS 

A 2016-15 Amendement door GroenLinks 
Voor: GL, SP en D66 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Delegatiebevoegdheden GS 

A 2016-16 Amendement door de PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 
50PLUS, SL 
Het amendement is verworpen .  

Zetels voor jachthouders cs 

M 2016-40 Motie door GroenLinks 
Voor: GL en SP 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, 
50PLUS, SL  
De motie is verworpen  

Handhaving en toezicht Wet Na-
tuurbescherming 

 
 
J12. Vestiging Factory Outlet Center bij Assen 
Bespreking van de brief van het college van Gedeput eerde Staten van 12 december 2016  

Het presidium heeft besloten het Statenstuk m.b.t. het FOC-initiatief niet op de PS-agenda te plaatsen.  
Reden hiervoor was dat het college van Assen het FOC-initiatief in samenhang wil bezien met andere 
ontwikkelingen in de Toeristisch Recreatieve Zone en om die reden het verzoek om de Omgevingsvi-
sie aan te passen heeft ingetrokken. De brief van GS van 12 december staat op de agenda, hierin 
wordt de reactie van het college van GS op de ontwikkelingen in de gemeente Assen toegelicht. 

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                 
De fractie van de PvdA vindt het spijtig dat het voorstel is ingetrokken, maar dit was te verwachten. 
GS hebben aangegeven dat een gelijkluidend nieuw plan niet in behandeling wordt genomen.          
De fractie vraagt zich af wat dit betekent. De PvdA vraagt hoe het met de ijsbaanplannen staat. De 
CU-fractie is teleurgesteld over het intrekken van het verzoek tot wijziging van de omgevingsvisie. Er 
was de mogelijkheid om duidelijkheid te verschaffen, gelet op de maatschappelijke onrust. Het intrek-
ken zegt iets over de omgang met de provinciale volksvertegenwoordiging en bestuurlijke verhoudin-
gen. De fractie is niet tegen plannen rondom het TT-circuit in de Toeristisch Recreatieve Zone. De 
fractie hoop oprecht dat de gemeente met goede plannen komt.                                                          
De fractie van het CDA vindt het jammer dat de inhoudelijke behandeling niet aan de orde is, de frac-
tie had duidelijkheid willen geven in deze langlopende discussie. De nu ontstane onzekerheid werkt 
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verlammend. Mocht een nieuw plan met veel winkeloppervlak worden gepresenteerd, dan zal het CDA 
het plan niet steunen. De fractie staat voor consistent en betrouwbaar zijn.                                          
De GroenLinks-fractie heeft de focus op retail en is tegen het FOC-voorstel. De fractie gaat voor de 
binnenstad en de ondernemers. Duidelijkheid moet er komen voor alle betrokkenen. De fractie heeft 
geen behoefte aan een zgn. ‘compleet’ plan.                                                                                                                        
De fractie van 50PLUS constateert dat door het intrekken van de plannen er alleen maar verliezers 
zijn. Het zorgt weer voor vertraging van de plannen voor de binnenstad en dat is een slechte zaak.   
De PVV-fractie betreurt de gang van zaken, de fractie vindt dat Drenthe een belangrijke voorziening 
wordt onthouden. De fractie blijft voorstander van een FOC, al dan niet met recreatie.                        
De fractie van Sterk Lokaal is het eens met de stellingname van GS. Een soortgelijk, nieuw plan moet 
niet in behandeling worden genomen, geen (verdere) onrust laten ontstaan. V.w.b. de ijsbaanplannen 
pleit de fractie voor een zuivere keuze tussen de verschillende alternatieven.                                                                                                 
De D66-fractie had voor een FOC willen stemmen, wel met 2 keiharde ‘mitsen’. Het FOC had moeten 
bijdragen aan de kosten voor de verkeersafwikkeling en 2200 vierkante meter aan lege winkelopper-
vlakten moeten opkopen. De fractie wacht de ijsbaanplannen af. D66 wil kansen zien en vraagt naar 
plannen van de binnenstadondernemers.                                                                                              
De fractie van de VVD is tegen een FOC, de fractie heeft overigens begrip voor het standpunt van 
B&W van Assen. De gemeente Assen is aan zet en de fractie vindt dat ondertussen energie moet 
worden gericht op vitale binnensteden door de overheid en de belanghebbenden.  

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de regie bij de gemeente Assen ligt. De gedeputeerde geeft 
aan dat een voorstel met gelijkluidende strekking niet wordt voorgelegd aan de Staten. “En vooruitlo-
pen op een plan dat we nog niet kennen, heeft geen zin”, aldus de gedeputeerde.  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat de ijsbaanplannen op 31 december ingeleverd moeten zijn, tot 
nu toe zijn er nog geen plannen binnen. En er zal geen sprake zijn van vertroebeling bij de behande-
ling van ingediende ijsbaanplannen. Na 31 december vervalt niet alleen de subsidie voor een ijsbaan, 
maar vervallen ook de voorwaarden. Als er nieuwe plannen komen, dan is er een nieuw “speelveld”. 
 
 
J13. Statenstuk 2016-769 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 22 november 2016, Strategische ver-
kenning toekomst Groningen Airport Eelde 

Provinciale Staten hebben een besluit genomen over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Een 
meerderheid van het parlement stemde in met een extra investering in de luchthaven. Dit om van het 
vliegveld een ‘toegangspoort van het Noorden’ te maken. De opdracht aan de bestuurders is nu om 
op zoek te gaan naar financiële dekking, ook bij andere overheden en private investeerders. De 
scheiding van een Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM, met taken als brandweer en doua-
ne) en een Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM, het vliegen zelf) wordt verder uitgewerkt. 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fractie van de PvdA staat achter het plan om extra te investeren in GAE. GS zijn nu aan zet om 
dekkingsmogelijkheden te onderzoeken. De fractie spreekt de hoop uit dat de aandeelhouders in het 
voorjaar van 2017 met een breed gedragen voorstel kunnen komen.                                                   
De SP-fractie is tegen investeringen, de fractie geeft aan dat er alleen sprake is van ‘contacten, geen 
contracten’. De SP vraagt GS om schorsing van het besluit en tot bezinning te komen over een inves-
tering van 46 miljoen.                                                                                                                                
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De fractie van 50PLUS gaat mee met de optie om te investeren, maar de fractie heeft wel twijfels. De 
fractie verwacht actie van ondernemers. 
De CDA-fractie kan de keus om te investeren van harte ondersteunen. Meer investeren betekent meer 
banen, en dat betekent minder armoede. De ruimte is nu aan het college om met een goed voorstel te 
komen.                                                                                                                                                    
De fractie van GroenLinks is tegen financiële steun aan GAE. De fractie vindt het kwalijk dat GS niet 
willen reageren op het SEO-rapport. Volgens de fractie wordt de verkeersgroei overschat en wordt 
onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.                                 
De CU-fractie vindt het tijd om een principe-besluit te nemen en verwacht meer informatie bij de be-
handeling van de VJN. De fractie is positief over het marketingplan en wijst op het belang van een 
goed bestuur. De fractie stemt in met de optie van GS om te investeren.                                             
De fractie van de PVV wil GAE overeind houden, en vindt het vliegveld belangrijke infrastructuur, dat 
mag geld kosten. De fractie wil geen tijd meer verliezen en geeft onvoorwaardelijke steun aan de optie 
om te investeren. De PVV verzoekt GS om aan de slag te gaan.                                                                   
De D66-fractie kan instemmen met de extra investeringen mits er aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de fractie de plannen niet steunen. De fractie dient hiertoe 
een viertal amendementen in. Amendement A 2016-17 gaat over deelbesluit 2. De fractie vraagt om 
verwijdering van het woord “aanvullende” (bij externe publieke en private dekkingsbronnen).  Na be-
spreking wordt dit amendement ingetrokken. Amendement A 2016-18 gaat over deelbesluit 3. Na een 
toezegging van GS om het bestuursmodel van GAE nadrukkelijk te bekijken besluit de fractie tot in-
trekken van het amendement. Amendement A 2016-19 betreft een toevoeging aan het ontwerp- be-
sluit, de fractie vraagt om compensatiemaatregelen van overlast door toename van het aantal vlieg-
bewegingen. Na bespreking blijkt dat dit geregeld is in het luchthavenbesluit en wordt het amende-
ment ingetrokken. Amendement A 2016-20 betreft een toevoeging aan het ontwerp-besluit, het betreft 
een inspanning om meer buitenlandse toeristen naar onze regio te krijgen. Na bespreking geeft de 
fractie aan dat er voldoende uiting wordt gegeven aan de bedoelingen van de fractie en wordt beslo-
ten het amendement in te trekken. De fractie kan instemmen met het voorstel om extra te investeren.           
De fractie van de VVD is voor extra investering. De fractie roept op tot rust, het besluit tot investeren 
kan voor die rust zorgen. De VVD wenst GS succes bij de verdere uitwerking.                                    
De Sterk Lokaal-fractie kan instemmen met het voorstel van GS. De fractie wil invulling geven aan de 
plannen en dat vraagt om investeringen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl: is blij met de steun voor het voorstel tot extra investeren in GAE van de meerder-
heid van PS. 
N.a.v. amendement A 2016-17 merkt de gedeputeerde op dat dit voorstel GS niet echt verder helpt, 
het voegt niets toe. V.w.b. amendement A 2016-19 geeft de gedeputeerde aan dat de bewaking van 
overlast is geregeld in het Luchthavenbesluit via de MER, derhalve ontraadt de gedeputeerde het 
amendement. N.a.v. amendement A 2016-20 vraagt de gedeputeerde om GS de ruimte te geven om 
inspanningen te verrichten, de financiële afweging komt aan de orde bij de VJN. V.w.b. marketing zal 
er een jaarlijkse rapportage verschijnen.  N.a.v. dit laatste amendement geeft gedeputeerde Brink aan 
dat er vanaf 1 januari een verbeterde ontsluiting is van GAE, er gaat 2x per uur een elektrische bus 
rijden.  
 
Toezegging van GS: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe n.a.v. amendement A 2016-17 dat GS nadrukkelijk zullen bekijken welk 
bestuursmodel van GAE van de drie genoemde mogelijkheden het meest draagvlak heeft. 
  
Het Statenstuk 2016-769 is ongeamendeerd aangenomen met 32 stemmen voor (de fracties van 
VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, 50PLUS en SL) en 6 stemmen tegen (de fracties van SP en GL).  
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Nr. Ingediend door  Onderwerp  

A 2016-17 Amendement door D66 
Het amendement is ingetrokken.  

Toekomst GAE-I 

A 2016-18 Amendement door D66 
Het amendement is ingetrokken. 

Toekomst GAE-II 

A 2016-19 Amendement door D66 
Het amendement is ingetrokken. 

Toekomst GAE-III 

A 2016-20 Amendement door D66 
Het amendement is ingetrokken.  

Toekomst GAE-IV 

 
 
K. Sluiting 
 
Gedeputeerde Brink deelt mee dat het sensorbedrijf Incas3 de provincie Drenthe voor de rechter heeft 
gedaagd. Het bedrijf vindt dat de financiering te snel is afgebouwd. De heer Brink geeft aan niet te 
reageren zolang de zaak onder de rechter is. 
 
De voorzitter wenst de aanwezigen een goede kerst en een prachtig begin van 2017. Hij nodigt de 
Statenleden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2017. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 1 februari 2017. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 1 februari 2017. 
 
 
 
                     , voorzitter 
 
 
 
                     , griffier 
 
 
 
 
 
 


