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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 13 december 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/.  
 
De aangenomen motie is als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.
 
Aanwezig:   
mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 
 
de leden: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (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) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
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 F. van de Pol (SP) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (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 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.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
 
 
 
Afwezig: 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
 
de heer H. Brink (VVD), gedeputeerde 
de heer C. Bijl (PvdA), gedeputeerde 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en ze heet de aanwezigen welkom en speciaal de 
deelnemers van ‘Gast van de Staten’ (o.a. Vrouwen van Nu van Zweeloo en Vledder).  
De heer Smits (VVD) heeft twee mededelingen: hij geeft aan de Statengriffie taart te hebben aangebo-
den namens PS als dank voor het vele werk wat het afgelopen jaar is verzet. 
De tweede mededeling heeft betrekking op de begroting van het IPO. De heer Smits is zeer ontstemd 
over de aanbiedingsprocedure van de begroting. Er is sprake van een zeer rommelig verlopen begro-
tingsproces. De heer Smits stelt de Staten voor om onder voorbehoud akkoord te gaan met de begro-
ting IPO 2018. De heren Smits en Zwiers (Drentse IPO-leden) brengen hun ongenoegen ter sprake in 
de AV-vergadering en bespreken de begroting tijdens deze vergadering. Alle fracties stemmen in met 
het voorstel van het onder voorbehoud goedkeuren van de begroting.   
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda worden 2 moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd onder één agendapunt 
- Sluiting Kinderafdeling en afdeling Verloskunde Scheperziekenhuis (Treant) van de fractie van de  
 CU (met de fracties van CDA, PvdA, GL, 50PLUS en PVV): 
-  Regionale ziekenhuizen van de fractie van de SP. 
De moties vreemd aan de orde van de dag worden toegevoegd als agendapunt H Regionale zieken-
huiszorg. Dit agendapunt komt aan de orde na punt G8. Na punt H. wordt verdergegaan met agenda-
punt G9. 
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 15 november 2017 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.   Ingekomen stukken 
 
De D66-fractie vraagt om agendering van punt A2 van de LIS (Beantwoording vragen over Regelingen 
fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen, brief van 22 november 2017) voor de eerstvol-
gende vergadering van FCBE (24 januari 2018).  
Naar aanleiding van het LIS-stuk A4 (Toezegging Toezenden actuele werkgelegenheidscijfers Noor-
Nederland/Drenthe, brief van 30 november 2017) vraagt de fractie van D66 wat er met alle verza-
melde informatie is gedaan. 
Bij punt A7 van de LIS Subsidiering vakantiepark Het Land van Bartje voor het project Bartje’s Bike 
Xperience (brief van 30 november 2017) is sprake van een voorhangprocedure. PS wordt gevraagd 
om eventuele wensen of bedenkingen m.b.t. het voornemen om € 198.500, -- subsidie te verstrekken 
aan het vakantiepark Het Land van Bartje kenbaar te maken. Er zijn geen wensen c.q. bedenkingen, 
er kan worden overgegaan tot subsidieverstrekking door GS. 
 
Toezegging van GS: 
De commissaris van de Koning zegt toe dat er voor de vraag van D66 over LIS-stuk A4 aandacht is op 
woensdag 24 januari 2018 (FCBE). 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
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F.  Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G.  Voorstellen  

 
G1. Statenstuk 2017-811 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 18 oktober 2017, Aanpassen begrenzing 
kaart Wet ammoniak en veehouderij 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
G2. Statenstuk 2017-812 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 31 oktober 2017, Wijzigen Bijlage 1 Ta-
rieventabel van de Belastingverordening provincie D renthe 2017 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G3. Statenstuk 2017-814 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 31 oktober 2017, Wijziging Reglementen 
waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drent s Overijsselse Delta en Vechtstromen en 
intrekking diverse reglementen/regelingen 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G4. Statenstuk 2017-816 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 6 november 2017, Onderzoekspro-
gramma Provinciale Staten Drenthe 2018 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G5. Statenstuk 2017-817 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 2 november 2017, Wijziging Verordening 
rechtsbescherming provincie Drenthe 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G6. Statenstuk 2017-819 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 25 oktober 2017, Onteigening tunnel 
Brunlaan 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
G7. Statenstuk 2017-820 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 15 november 2017, Drentse Duitsland-
agenda 2017-2020 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G8. Statenstuk 2017-822 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten v an 4 december 2017, Benoeming commis-
sielid, niet zijnde Statenlid 
 
De vergadering benoemt de heer D. Wanningen van de VVD-fractie als bijzonder commissielid, niet 
zijnde Statenlid. Hij neemt de plaats in van de teruggetreden mevrouw E.A. Staal bij de Statencom-
missie Omgevingsbeleid. De voorzitter bedankt mevrouw Staal voor haar inzet. Mevrouw Klijnsma feli-
citeert de heer Wanningen met zijn benoeming. Beide personen ontvangen bloemen van de voorzitter.  
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

H.  Moties vreemd aan de orde van de dag  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag; Regionale ziek enhuizen 
 
De fractie van de SP roept het college van GS op zo spoedig mogelijk te onderzoeken hoe de regio-
nale ziekenhuizen een stevige basis kunnen krijgen waarbij de provincie en de gemeenten de zeggen-
schap over de ziekenhuizen krijgen. De SP dient daartoe een motie (M2017-26 Regionale ziekenhui-
zen) in. 
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De overige fracties van PS steunen de motie van de SP niet. Het gaat de fracties niet om zeggen-
schap over de ziekenhuizen. Men wil goede, bereikbare zorg voor alle inwoners van Drenthe.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Jumelet ontraadt de motie. De motie vraagt om stelselherziening en dat is niet aan PS. 
De gedeputeerde wil inzet op de beschikbaarheid van goede zorg in Drenthe. 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag; Sluiting Kinde rafdeling en afdeling Verloskunde 
Scheperziekenhuis Emmen (Treant) 
 
Samen met de fracties van PvdA, CDA, PVV, GroenLinks en 50PLUS dient de CU-fractie een motie 
vreemd aan de orde van de dag in, M 2017-27 Sluiting Kinderafdeling en afdeling Verloskunde 
Scheperziekenhuis Emmen (Treant). De indieners verzoeken het college een ‘zorgtafel’ te organiseren 
met betrokken partijen, met als doel Treant en de zorgverzekeraars te stimuleren om te werken aan 
een gezonde zorginfrastructuur en toekomstperspectief voor personeel en inwoners van de regio.  
 
Samenvattende reacties van de fracties: 
De fracties zijn bijna unaniem van mening dat de provincie zich moet inzetten voor beschikbaarheid 
van kwalitatief goede zorg voor inwoners van Drenthe, ook al gaat de provincie hier niet direct over. 
‘Sluiting is onbestaanbaar’ is de mening en daarom moet er een zogenaamde 'zorgtafel' worden geor-
ganiseerd waar Treant, zorgverzekeraars, Zorgbelang Drenthe en de provincie aan plaats nemen. 
Doel is om te kijken hoe de ziekenhuiszorg in Drenthe er in de toekomst uit komt te zien. De fracties 
van VVD en SterkLokaal adviseren ‘zwaar’ in zetten en vragen om de bemoeienis van de commissa-
ris.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Jumelet kan zich vinden in de motie, de motie geeft blijk van betrokkenheid. Het col-
lege deelt de zorg en gaat een zgn. zorgtafel faciliteren. De gedeputeerde draagt zorg voor de juiste 
mensen/partijen aan de tafel. De gedeputeerde wil inzet op goede zorg in Drenthe. Hij geeft aan dat 
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de we als provincie staan voor onze inwoners en hun zorgen. 
 

Nr. Ingediend door:  Onderwerp  

M 2017-26 SP 
Voor:  SP 
Tegen:  VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, GL, 
50PLUS en SL 
De motie is verworpen . 

Regionale ziekenhuizen 

M 2017-27 CU, VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, GL, 50PLUS en 
SL 
Voor:  VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, D66, GL, 
50PLUS en SL 
Tegen : SP 
De motie is aangenomen . 

Sluiting Kinderafdeling en afde-
ling Verloskunde Scheperzie-
kenhuis Emmen (Treant) 

 
 
G9. Statenstuk 2017-818 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten va n 9 november 2017, 5e Begrotingswijzi-
ging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van GroenLinks heeft in de Statencommissie FCBE al te kennen gegeven niet in te stem-
men met de verstrekking van de provinciale bijdrage van € 185.000 de komende 10 jaar structureel 
aan de gemeente Assen bestemd voor Groningen Airport Eelde. De fractie dient, samen met de SP-
fractie, een amendement in (A 2017-4 Geen bijdrage aan Assen voor GAE). De fracties vragen hierin 
de tekst over de bijdrage aan de gemeente Assen voor GAE in het voorstel te schrappen. Mocht het 
amendement het niet halen, dan stemmen de beide fracties om die reden tegen de begrotingswijzi-
ging.  
De VVD-fractie is content met de gemaakte afspraak met de gemeente Assen. GAE moet nu de 
ruimte krijgen voor de komende 10 jaar. 
De fractie van D66 kan niet instemmen met de voorliggende begrotingswijziging. Het eerder besloten 
bedrag van € 13 miljoen was al moeizaam voor D66. Mocht het ingediende amendement het niet ha-
len, dan zal ook D66 tegen het voorstel stemmen. De fractie van het CDA zal tegen het amendement 
stemmen, de fractie wil de kansen voor GAE vergroten en kan daarom instemmen met het voorstel 
om de gemeente Assen geld te verstrekken. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet ontraadt het amendement. Het college weerlegt het voorstel om het anders te 
doen dan in de begrotingswijziging wordt voorgesteld.  
 

Nr. Ingediend door  Onderwerp  

A 2017-4 GL en SP 
Voor : GL, SP en D66 
Tegen : VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS en SL 
Het amendement is verworpen.  

Geen bijdrage aan Assen 
voor GAE 

 
Het Statenstuk 2017- 818 5e Begrotingswijziging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018 wordt met een 
meerderheid van stemmen aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, PVV, 50PLUS en 
SterkLokaal stemmen voor  het voorstel, de fracties van GroenLinks, SP en D66 stemmen tegen . 
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I. Subsidiëring “Into Nature 2018” en “Welstaat”, b rief van het college van Gedeputeerde Sta- 
 ten van 15 november 2017 (bedenkingen)  
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
De fractie van de SP heeft bedenkingen bij de verstrekking van subsidie aan Into Nature. De Provinci-
ale Adviescommissie Cultuur (PAC) heeft geadviseerd om opschortende voorwaarden op te nemen en 
die zijn niet overgenomen. Ook geeft de fractie aan dat het onduidelijk is waarom een nieuwe/andere 
stichting Into Nature organiseert. En de SP vraagt waarom de subsidieaanvraag door het Drents Mu-
seum is gedaan. Verder merkt de fractie op dat de subsidieaanvraag nog niet is goedgekeurd, maar 
dat het programma al wel is gepubliceerd. Dit is vreemd. Tot slot vraagt de fractie waarom niet alle 6 
punten zijn overgenomen onder het kopje ‘begroting’. 
De fractie heeft hetzelfde standpunt v.w.b. de subsidieverstrekking aan ‘Welstaat’. Wordt er niet voor 
de troepen uitgelopen? 
De CDA-fractie geeft aan te gaan voor aantoonbare doorwerking van culturele producties. De fractie 
heeft de beschikking ingezien en vindt deze toch wel helder.  De fractie is blij met het initiatief en is het 
eens met subsidieverstrekking. 
De fractie van de VVD is kritisch op nut en noodzaak van deze projecten. De voorliggende procedure 
verdient geen schoonheidsprijs. Eerst moet aan de voorwaarden worden voldaan. De fractie heeft wel 
vertrouwen in de beide projecten, maar wil graag van GS weten hoe wordt omgegaan met de advie-
zen van de Provinciale Adviescommissie. 
De PVV-fractie is geen voorstander om subsidie te verstrekken aan de projecten voor cultuur en na-
tuur. GroenLinks geeft aan dat GS verantwoordelijk is voor de juiste subsidieverstrekking. De fractie 
heeft geen bedenkingen. De PvdA spreekt van een uniek project voor Drenthe, er is sprake van de 
verbinding van natuur en cultuur. Het is de fractie niet duidelijk hoe de monitoring plaatsvindt. D66 
vraagt of er iets is gedaan met de opschortende voorwaarden. De fractie vindt de onderbouwing van 
het project Welstaat zwak, niet duidelijk is welke doelen worden beoogd. De fractie vraagt verduidelij-
king over de betrokkenheid van regionale partners en de plaatselijke bevolking. Tot slot vraagt D66 
wat er met de motie M 2015-27 Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofstad is gedaan. 
Hierin werd GS opgedragen culturele instellingen en (culturele) ondernemingen in Drenthe te stimule-
ren om aan te sluiten bij het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. De CU-fractie geeft n.a.v. 
de voorliggende brief aan geen bedenkingen te hebben. De CU vraagt wel waarom de subsidie wordt 
verstrekt terwijl niet alle aanbevelingen zijn opgevolgd. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet vervangt collega Bijl. De heer Jumelet geeft aan dat het college de beoorde-
ling van de subsidieaanvraag van de projecten heeft uitbesteed aan de PAC. Vragen van de PAC aan 
de projectgroep heeft de projectgroep inmiddels naar tevredenheid beantwoord van de Adviescom-
missie en van het college. Het college heeft het advies van de PAC overgenomen. De SP wil de be-
antwoording graag op papier.  
De culturele partners waren niet tevreden over de oude stichting. Zij hebben daarom een nieuwe stich-
ting opgericht voor de organisatie van Into Nature, waarin alle culturele partners zijn vertegenwoor-
digd. De gedeputeerde geeft aan dat er sprake is van een omissie; het Drents Museum is niet de aan-
vrager maar de genoemde stichting. De aanvraag ligt voor aan PS ter beoordeling, na goedkeuring 
vindt toekenning van de subsidie plaats. Monitoring vindt plaats aan de hand van de cultuurnota.       
De gedeputeerde meldt dat er eerder een subsidiëring afgegeven is van €30.000 voor de ontwikkeling 
van ‘Welstaat’. Dit is binnen het mandaat van GS afgehandeld. Met deze nieuwe subsidieaanvraag 
van € 125.000, -- wordt het totaal meer dan €150.000 wat leidt tot de voorhangprocedure. 

De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen meer zijn en dat GS subsidie kan verstrekken aan 
beide projecten. 
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Toezegging van GS: 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe zorg te dragen voor de door de SP gevraagde beantwoording op de 
vragen van de Provinciale Adviescommissie Cultuur schriftelijk aan te leveren aan de Staten. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de gevraagde informatie door D66 over betrokkenheid van de regio-
nale partners en de bevolking bij het project Welstaat op papier aan te leveren. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de vraag m.b.t. de motie 2015-27 door te geven aan gedeputeerde 
Bijl. De heer Bijl zal hierop terugkomen. 
 
 
J.  Sluiting 
 
De voorzitter wenst de aanwezigen een fijne kerst en een goed begin van 2018. Ze nodigt de Staten-
leden uit voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 2018. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 7 februari 2018. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.50 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 7 februari 2018. 
 
 
 
                 , voorzitter 
 
 
 
                 , griffier 
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GROENLINKS kuo*oËvn{HÉr' M 2017-27

Motie Vreemd aan de orde, sluiting Kinderafdeling en afdeling Verloskunde Scheperziekenhuis Emmen (Treant)

Provinciale staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 13 decem ber 2or7

Constaterende dat

Het besluit van de Raçd van Bestuur van Treant om de Kinderafdeling en de afdeling Verloskunde in Emmen
te sluiten tot onrust onder de bevolking heeft geleid;

Op middellange termijn problemen worden voorzien in het vervullen van vacatures voor medisch
specia listen

Het positief is, dat sindsdien zoveel energie vrij is gekomen en er ( in ieder geval tijdelijk) een oplossing
gevonden lijkt te zijn;

Het inmiddels duidelijk is geworden dat deze oplossing niet duurzaam is

Overwegende dat

Deze voorgenomen sluiting van deze afdelingen een grote impact heeft op de Regio en de inwoners;
Beschikbaarheid van kwalitatief goede en bereikbare zorg belangrijk is voor de inwoners van Drenthe
Toegankelijke zorg onder meer onderdeel is van onze visie Krimp en Leefbaarheid;
Het bestuur van Treant en de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor het garanderen van zorg voor
inwoners in Drenthe;

Verzoekt het college

o Een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen en

¡ Treant en zorgverzekeraars te stimuleren om te werken aan een gezonde zorginfrastructuur en

toekomstperspectief voor personeel en inwoners van de regio

En gaan over tot de orde van de da

o
H.H. Veldsema CU

B. van Dekken, C

M. Berends, PvdA

H. Kuipers,

F. Duut, 50 plu

H. Bronts, PVV

CDÃ


