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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 1 maart 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:  
 
de leden: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
de heer G. Serlie (VVD) (tweede 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 R. du Long (PvdA) 
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 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 H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer S.J. Vegter (CDA) (aanwezig na de schorsing) 
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.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer J. Tichelaar, Commissaris v.d. Koning 
 
 
 
Afwezig: 
de heer H. Brink (VVD), gedeputeerde 
de heer S.J. Vegter (CDA) (t/m de schorsing) 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
Om 15.00 uur opent de vicevoorzitter van PS, de heer Baltes, de extra Statenvergadering en deelt 
mee dat de voorzitter, de heer Tichelaar, gelet op zijn betrokkenheid bij het onderwerp plaats neemt 
bij het college van GS. De heer Serlie (VVD) is tijdens deze vergadering tweede vicevoorzitter. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.  Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
E. Proces opdrachtverlening herinrichting Huize Tetrode c.a. 
 
Alle tien fracties voeren het woord over het proces rondom de opdrachtverlening van de herinrichting 
van Huize Tetrode en de betrokkenheid van de heer Tichelaar hierbij. 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van de SP geeft aan dat één vraag centraal staat, namelijk of er voldoende vertrouwen is in 
de commissaris van de Koning. De fractie vindt dat de CdK PS in een eerder stadium had moeten 
informeren over de opdrachtverstrekking aan het bedrijf van zijn schoonzus. De schijn van belangen-
verstrengeling moet te allen tijde worden voorkomen. De commissaris is eerder door PS gewaar-
schuwd (Coevorden, 2013) en heeft een voorbeeldfunctie. Het vertrouwen in de CdK is aangetast, 
aldus de SP. Volgens de fractie is de juiste keuze van de CdK om zijn ontslag in te dienen.  
De VVD-fractie geeft aan geschrokken te zijn van de publiciteit. De VVD wijst ook op de voorbeeld-
functie van de CdK. De fractie geeft aan dat de morele antenne scherp afgesteld moet zijn om de 
schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De fractie zal haar oordeel geven in de tweede ter-
mijn en zal daarin ook de afwegingen in de bredere context meenemen.  
De fractie van de PVV geeft aan dat het wantrouwen van de fractie is toegenomen na de informele 
toelichting van de CdK eerder deze week. De PVV zet vraagtekens bij de integriteit van de CdK en 
dringt aan op een verzoek tot ontslagverlening door de minister. 
De PvdA-fractie heeft vragen over het verloop van het proces en waarom het zo is gegaan. Er moet 
gewogen worden of de integriteitscode is geschonden en of herstel van vertrouwen mogelijk is. De 
fractie wacht de beantwoording van de CdK af.  
De fractie van D66 is van mening dat er sprake is van meerdere integriteitskwesties. De CdK heeft 
excuses aangeboden voor zijn betrokkenheid bij de casus Coevorden, maar heeft daarnaar niet ge-
handeld. Nu is er opnieuw een casus waarbij familie van de CdK is betrokken. De fractie vraagt waar-
om de CdK zich niet heeft gehouden aan de actieve informatieplicht. Op deze wijze aandacht voor 
Drenthe genereren schaadt de provincie, de Drentse politiek en de inwoners, aldus de fractie.  
De fractie van het CDA meldt dat er geen alternatief is voor transparantie noch voor integriteit, ‘een 
beetje integer bestaat niet’. Negatieve beeldvorming doet geen recht aan de inzet van PS. De fractie 
wil eerst de feiten checken en dan een oordeel geven en wacht de reactie van de CdK af.  
De fractie van GroenLinks geeft aan dat de CdK de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft. De 
legitimiteit van het ambt van commissaris is aangetast. De fractie wijst op het belang van kritisch re-
flecteren door bestuurders. 
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De CU-fractie stelt dat de hele situatie slecht is voor het vertrouwen in de politiek. De fractie heeft 
vragen over de informatieverstrekking en het al dan niet overtreden van de integriteitscode. De fractie 
wacht de beantwoording door de CdK af alvorens het oordeel kenbaar te maken.  
De fractie van 50PLUS heeft problemen met de stelselmatige ontkenning van feiten van de commissa-
ris. De Staten zijn niet serieus genomen, aldus de fractie.  
De SterkLokaal-fractie merkt op dat de discussie over integriteit gaat en om vertrouwen. De vraag is 
dan ook: is er nog voldoende vertrouwen in de commissaris? De fractie vindt dat PS op een integere 
wijze aan waarheidsbevinding moet doen en vraagt om correct gedrag van de collega’s tijdens dit 
debat. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
De commissaris van de Koning, de heer Tichelaar, geeft aan dit debat te betreuren, het is niet goed 
voor de Drentse politiek. De CdK zegt te willen leren van de door hem gemaakte fouten, hij wil werken 
aan het geschonden vertrouwen en biedt zijn nederige excuses aan. Zijn kwaliteit daadkracht is te-
vens zijn valkuil, zo blijkt. De CdK heeft de hulp en het vertrouwen van PS nodig, collegiale toetsing is 
een must en hij geeft aan zijn lessen hieruit te trekken, ‘het kan anders, het moet anders’. De Cdk wil 
zich graag verbeteren en spreekt de hoop uit een kans te krijgen. 
 
Er vindt een aantal interventies plaats door de fracties. 
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat hij met de directeur/secretaris zal opnemen hoe in de toekomst uit-
voering van de mandaatregeling anders kan of moet. 
 
Op verzoek van de fracties wordt de vergadering vervolgens geschorst. 
 
Na de schorsing voert de commissaris van de Koning opnieuw het woord. De commissaris geeft aan 
dat vertrouwen nodig is om goed te kunnen functioneren. Hij ervaart dit vertrouwen als volstrekt on-
voldoende en deelt de vergadering daarom mee dat hij heeft besloten per direct af te treden. 
 
De vicevoorzitter geeft aan de beslissing van de commissaris te respecteren en wenst hem sterkte 
voor de komende tijd. 
 
 
F. Sluiting 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.15 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 19 april. 
 
 
 
             , voorzitter 
 
 
 
             , griffier 


