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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 1 februari 2017 
 
 
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: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer H.J.L. Bronts (PVV) 
de heer J.A. van Dalen (D66) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
de heer R.H.H. Koch (PvdA) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer P. Moltmaker (VVD) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer J de heer. Pottjewijd (PVV) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruischer (ChristenUnie) 
de heer H. Reinders (CDA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
de heer J.L. Stel (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
de heer J. Tuin (D66) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer J. Vester (SP) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
 
 
 
Afwezig: 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer J. Tuin (D66) (vanaf agendapunt I) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) (vanaf agendapunt I) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom, waaronder de deel-
nemers van Gast van de Staten (leden van de PvdA van het gewest Drenthe en trainees begeleid 
door de Plato-Academie Hoogeveen).  
Mevrouw Goettsch (PvdA), voorzitter van de werkgroep ‘Vrouwen Kiezen’, nodigt de Staten van harte 
uit voor een tweetal bijeenkomsten i.v.m. de start van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Op 8 
maart, na de PS-vergadering, vindt een diner plaats in het Atlastheater te Emmen met aansluitend een 
rondetafelgesprek. Tijdens het Filmfestival Assen op 11 maart zijn historische beelden te zien van de 
positie van vrouwen in/en de politiek in Noord-Nederland. Aansluitend vindt een panelgesprek plaats. 
De uitnodigingen worden binnenkort toegestuurd. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Besloten wordt om de moties apart te 
behandelen. Dit betekent dat aan de agenda 4 punten worden toegevoegd: 
- de SP-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: ‘een veilige bus zonder tariefs- 
 verhoging’, de motie wordt toegevoegd als agendapunt H; 
-  de fractie van de PVV dient een motie in over de rechtmatigheid van het aanwijzen van het zoek-

gebied voor windmolens,  de motie wordt toegevoegd als agendapunt I; 
- de fractie van SterkLokaal dient een motie in i.v.m. de motie in de Tweede Kamer van Smaling/Jan 
  Vos (windenergie), de motie wordt toegevoegd als agendapunt J; 
- de fractie van SterkLokaal dient een motie in m.b.t. inventarisatie van initiatieven voor duurzame 

energie, de motie wordt toegevoegd als agendapunt K. 
De agenda wordt als zodanig gewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering v an PS van 14 december 2016 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
F.  Rondvraag 
 
De heer Bosch (PvdA) heeft vragen ingediend over de inzet van onbenutte capaciteit van azc’s in 
Drenthe. De fractie vraagt of het College van GS zicht heeft op de huidige beschikbare capaciteit in de 
Drentse azc’s en tijdelijke opvangcentra. De fractie vraagt of het college bereid is, mocht er ruimte zijn 
voor meer opvang van vluchtelingen, de regering hierop te wijzen.  
 
De vicevoorzitter geeft het woord aan de Commissaris van de Koning. 
Volgens de heer Tichelaar zijn Drentse azc’s voor circa 60 procent gevuld, dat is niet afwijkend van 
het landelijk gemiddelde. De Commissaris van de Koning geeft aan dat het kabinet gaat over het op te 
vangen aantal vluchtelingen. Het COA verdeelt de in te zetten capaciteit. 
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G.   Voorstellen  
 
G1. Statenstuk 2016-771 
Voorstel van de Commissie van Onderzoek van Provinc iale Staten van Drenthe van 16 novem-
ber 2016, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Dr enthe 2017 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

G2. Statenstuk 2016-773 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 7 december 2016, Uitvoering motie Be-
houd weide- en akkervogels in Drenthe (M 2016-7) 
 
De fractie van de PVV licht zijn stem toe. De fractie vindt het een zwak plan, omdat het punt ‘predatie’ 
op de laatste plaats is gezet en dat is niet juist aldus de fractie. De PVV merkt op dat “een zwak plan 
beter is dan geen plan”.  
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G3. Statenstuk 2016-772 
Voorstel van de Commissie van Onderzoek van Provinc iale Staten van Drenthe van 13 decem-
ber 2016, Rapport “Op eigen benen? Beëindigen socia al beleid: gevolgen voor maatschappelij-
ke instellingen provincie Drenthe” van de Noordelij ke Rekenkamer van november 2016 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
H.  Motie Vreemd aan de orde van de dag M 2017-1 Ee n veilige bus zonder tariefsverhoging  

Samen met GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal dient de fractie van de SP een motie vreemd aan de 
orde van de dag in, M 2017-1 Een veilige bus zonder tariefsverhoging. De indieners verzoeken het 
college om in het bestuur van het OV-bureau in te brengen dat besluitvorming over het nu voorgestel-
de maatregelenpakket moet worden uitgesteld tot een totaaloverzicht van de te ondernemen acties 
voor het OV-bureau beschikbaar is. De SP-fractie vindt de prijsverhoging van de buskaartjes een foute 
beslissing. 

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                 
De fractie van D66 heeft geen moeite met het gelijk trekken van de tarieven in de bussen. Er zijn goe-
de ervaringen met de elektronische betaalkaart. De vakbonden van Qbuzz pleiten voor veiligheid in de 
bussen. De fractie wijst op een alternatief plan in Vlaanderen, daar worden buskaarten per sms be-
steld. De CU-fractie geeft aan dat de tariefsverhoging niet geïndexeerd is. Het stond al vast dat een 
buskaartje duurder was dan reizen met de ov-chipkaart. Voor de fractie van de PvdA staat veiligheid 
voorop. De fractie heeft onvoldoende inzicht en vraagt GS of de gegeven informatie klopt. 

Samenvattende reactie van het college van GS:                                                                                
Gedeputeerde Brink zegt dat de afspraak al was gemaakt om de tarieven van de kaartjes te verhogen. 
Het geld dat hierdoor vrijkomt wordt gebruikt om de ov-chipkaart goedkoper te maken. De heer Brink 
geeft aan dat het hier gaat om een compleet pakket aan (samenhangende) maatregelen. Hij ontraadt 
de motie. Niets doen vergroot de veiligheid niet, aldus de gedeputeerde. 
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De SP-fractie geeft aan vertrouwen te hebben in de reactie van de gedeputeerde en besluit de motie 
in te trekken. 

I.  Motie Vreemd aan de orde van de dag M 2017-2 Re chtmatigheid aanwijzing zoekgebied  
  Windenergie 
 
De fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Wollerich-Veldman geeft aan in verband met privé-
betrokkenheid bij dit onderwerp, niet deel te zullen nemen aan de beraadslaging en de stemmingen. 
Zij verlaat hierop de vergadering voor de agendapunten I, J en K. 

De PVV-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: M 2017-2 Rechtmatigheid aanwij-
zing zoekgebied windenergie. De fractie heeft juridisch advies ingewonnen omtrent de rechtmatigheid 
van de aanwijzing van de Drentse Monden als plaatsingsgebied voor windmolens. Uit dit advies blijkt 
dat dat besluit onrechtmatig is genomen. De fractie vraagt daarom het college te komen met een in-
trekkingsbesluit en de minister te verzoeken te stoppen met de plaatsingsprocedure van windturbines 
in de Drentse Monden en af te zien van de Rijkscoördinatie Regeling. De PVV-fractie vraagt om een 
bezinningsperiode van een jaar om alternatieven van windenergie te onderzoeken en daarvoor draag-
vlak te creëren.  

Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                  
De fractie van D66 vraagt zich af of de Rijkcoördinatie Regeling wel kan worden ingetrokken. Er is nu 
sprake van onomkeerbare genomen beslissingen. D66 is blij met de aandacht van de PVV voor duur-
zame energie en vraagt de PVV of zij geheel afzien van windenergie bij het zoeken naar alternatieven. 
De CDA-fractie geeft aan de uitspraak van de rechter te volgen. Er zijn onomkeerbare besluiten ge-
nomen. De fractie vindt de motie van symbolische waarde, dit geeft valse hoop bij de bevolking. De 
fractie van SterkLokaal vraagt zich af wat de waarde is van het ingewonnen juridisch advies. Volgens 
de fractie is er juridisch niets meer aan te doen. De GroenLinks-fractie geeft aan dat de toepassing 
Rijkscoördinatie Regeling niet te maken heeft met de aanwijzing van de zoekgebieden, maar met de 
hoeveelheid megawatt die wordt opgewekt. Boven de 100 megawatt, zoals hier het geval is, is het Rijk 
aan zet. De Rijkscoördinatie Regeling is een eigenstandige bevoegdheid. De rechter kan als enige 
rechtmatigheid beoordelen. De fractie van de VVD meldt dat bij de discussie in 2010 over de aanwij-
zing van de zoekgebieden het aantal windmolens geen onderdeel was van de discussie. Volgens de 
VVD hebben de Staten in de hele besluitvormingsprocedure zorgvuldig gehandeld en is het nu wach-
ten op de uitspraak van de Raad van State. De PvdA-fractie complimenteert de PVV voor de betrok-
kenheid bij duurzame energie. Aandacht voor duurzame energie is zeker nodig, Nederland doet het 
nog steeds slecht. De SP-fractie geeft aan niet tegen windmolens te zijn, maar wel tegen plaatsing in 
het gebied van de Drentse Monden en verwijst naar de Raad van State, die nog een uitspraak gaat 
doen. De CU-fractie blijft bij het afgesproken standpunt en steunt de motie niet. 

Samenvattende reactie van het college van GS                                                                                 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de zorgen om alles wat er gebeurt in het Drentse Mondenge-
bied ook leven bij het college, maar GS willen geen valse hoop wekken. Juridisch advies is een opvat-
ting en geen vast gegeven, aldus de gedeputeerde. Er loopt nog steeds een zaak bij de Raad van 
State. De gedeputeerde ontraadt de motie. 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2017-2 Motie door de PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL 
De motie is verworpen  

Rechtmatigheid aanwij-
zing zoekgebied wind-
energie 
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Na stemming waren er 5 stemmen voor de motie van afkeuring en 33 stemmen tegen. 
De motie vreemd aan de orde van de dag is met een ruime meerderheid van stemmen verworpen.  
 
 
J.  Motie Vreemd aan de orde van de dag M 2017-3 Mo tie Smaling/Jan Vos (windenergie) 
 
De fractie van SterkLokaal dient, samen met de fracties van SP en 50PLUS, een motie van afkeuring 
in, M 2017-3. De fracties zijn van mening dat GS een actievere houding hadden moeten aannemen,  
nadat de minister had aangegeven geen uitvoering te geven aan de aangenomen motie Smaling/Vos 
door de Tweede Kamer. Hierin wordt de regering verzocht om -mede door de onrust in de Veenkolo-
niën over de voorgenomen bouw van grote windparken- een bezinningsperiode in te lassen en een 
zoektocht naar alternatieven te starten. De handelswijze van het college wordt afgekeurd door de frac-
ties van SterkLokaal, SP en 50PLUS. 
De SterkLokaal-fractie geeft aan dat het college geen ‘valse hoop’ wil geven; maar de fractie vraagt 
zich af op wie burgers kunnen rekenen als dit niet de volksvertegenwoordiging is? 
 
Samenvattende reactie van de fracties:                                                                                                     
De fractie van de PvdA vindt de motie volstrekt ongepast, er was wel zeker sprake van een actieve 
houding van GS. De politieke werkelijkheid is dat er sprake is van een Rijkscoördinatie Regeling. De 
PVV-fractie steunt de motie, de gedeputeerde had steviger op moeten komen voor de belangen van 
de inwoners van het Drentse Mondengebied. De fractie van GroenLinks steunt de motie niet, het col-
lege heeft gehandeld volgens afspraken gemaakt in PS en kan hier niet achteraf op worden afgere-
kend. De fracties van de CU en het CDA geven aan het beleid van GS te steunen. De fractie van de 
VVD vindt dat het college zich zeker actief heeft opgesteld. De fractie wil de uitspraak van de Raad 
van State nu afwachten en geen verwachtingen wekken.  
 
Nr. Ingediend door  Onderwerp  

M 2017-3 Motie door SL, SP en 50PLUS 
Voor: PVV, SP, D66, 50PLUS en SL  
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU en GL  
De motie is verworpen  

Motie Smaling/Jan Vos 
(windenergie) 

 
Na stemming waren er 15 stemmen voor de motie van afkeuring en 23 stemmen tegen. 
De motie vreemd aan de orde van de dag is met meerderheid van stemmen verworpen.  
 
 
K.  Motie Vreemd aan de orde van de dag M 2017-4 In ventarisatie initiatieven voor duurzame  
  energie 
 
De fractie van SterkLokaal dient, samen met de fracties van SP en 50PLUS, een motie vreemd aan de 
orde van de dag in, M 2017-4 Inventarisatie initiatieven duurzame energie. De fracties verzoeken het 
college alle initiatieven voor duurzame energie in de Veenkoloniën te inventariseren en deze ter ken-
nis te brengen van de minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer en PS van Drenthe. 
De fractie van SterkLokaal vindt dat de Drentse volksvertegenwoordiging zijn taak moet oppakken. De 
impasse moet worden doorbroken en alternatieve plannen moeten worden aangereikt. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De PVV-fractie steunt de motie en is blij dat er wordt opgekomen voor de belangen van bewoners en 
wil een signaal afgeven bij de minister dat er andere mogelijkheden zijn. De fractie van de PvdA wil 
het debat in de Tweede Kamer afwachten, maar wil zeer zeker kijken naar de toekomst en pleit voor 
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draagvlak bij de bevolking, maar vindt de motie overbodig. De fractie van GroenLinks geeft aan vast te 
houden aan gemaakte afspraken, er moet aan doelstellingen worden voldaan. De fractie steunt de 
plannen voor windenergie en steunt de motie niet. De CU-fractie geeft aan dat er alternatieven zijn, 
maar de vraag is of er ruimte wordt geboden aan deze alternatieve plannen. De Tweede Kamer is aan 
zet en op dit moment steunt de fractie de motie niet. De SP-fractie vraagt het college, in hoeverre er 
bereidheid is bij het college om de inwoners te steunen bij het zoeken naar andere vormen van ener-
gie. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat niet de provincie aan zet is, maar de Tweede Kamer. Als uit het 
spoeddebat met de minister van Economische Zaken blijkt dat er ruimte is voor alternatieven, ontstaat 
er een nieuwe situatie. Dit heeft te maken met het eerder gesloten Energieakkoord. Als de regering dit 
akkoord wil openbreken ontstaat een andere situatie, maar dit is nu niet aan de orde. Vooralsnog 
houdt het college zich aan het door PS vastgestelde bestaande beleid. GS willen geen valse verwach-
tingen wekken en adviseert de motie in te trekken.  
 
De Statenleden van GroenLinks leggen een stemverklaring af. De fractie ziet een sterke koppeling 
met de Tweede Kamer motie Smaling/Vos en wijst op de doelstelling voor windenergie en niet voor 
duurzame energie. 
 
De indieners van de motie stellen hoofdelijke stemming voor:  
Voorgestemd wordt door: 
mevr. Dikkers, dhr. Moinat, dhr. Van de Pol, mevr. Smits, dhr. Vester (SP) 
dhr. Bronts, mevr. Kort, dhr. Pottjewijd, dhr. Uppelschoten, dhr. Vorenkamp (PVV) 
dhr. Van Dalen, dhr. Pragt, mevr. Van der Tol (D66) 
dhr. Duut (50PLUS) 
dhr. Oosterveen (SL) 
 
Tegengestemd wordt door: 
dhr. Baltes, mevr. Meeuwissen-Dekker, dhr. Moltmaker, dhr. Serlie, dhr. Smits, dhr. Stel, mevr.  
Weerts (VVD) 
mevr. Bakker, dhr. Bosch, mevr. Goettsch, dhr. Koch, dhr. Loof, dhr. Zwiers (PvdA) 
dhr. Van Dekken, dhr. Kremers, dhr. Neutel, dhr. Reinders, dhr. Vegter (CDA) 
mevr. Van den Berg-Slagter, dhr. Pruisscher, dhr. Veldsema (CU) 
dhr. Kuipers, dhr. Nijmeijer (GL) 
 
Na hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen, met 15 stemmen voor en 23 stemmen tegen.  
 
 
L.   Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2017. 
De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur. 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 8 maart a.s. 
 
 
                 , voorzitter 
 
 
 
                 , griffier 


