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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 27 september 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.J. van Aartsen, voorzitter 
 
de leden: 
de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) (aanwezig vanaf 
     agendapunt I) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer H.J.L. Bronts (PVV) 
de heer J.A. van Dalen (D66) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer R.H.H. Koch (PvdA) (aanwezig t/m  
     agendapunt H) 
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 J. Pottjewijd (PVV) 
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 N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
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.A.A. Bosch (PvdA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J. Vester (SP) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en hij heet de aanwezigen welkom en speciaal de 
deelnemers van ‘Gast van de Staten’ (o.a. Vrouwen van Nu, afdeling Borger).  
Gedeputeerde Bijl heeft twee mededelingen, over GAE en over de Investering cultuurimpuls.  
V.w.b. GAE (n.a.v. LIS A21 en brief over bestuurlijke afspraken) geeft de heer Bijl aan dat de gemeen-
te Assen toch gaat investeren in de doorontwikkeling van GAE. Assen wordt daarbij geholpen door de 
provincie. De gemeente Assen moet als aandeelhouder 4,6 miljoen bijdragen. Maar omdat dat bedrag 
een groot deel is van het budget van de gemeente Assen, dat dan niet kan worden uitgegeven aan 
sociaal-economische ontwikkelingen die de stad ook wil uitvoeren, springt de provincie bij. Assen ont-
vangt als compensatie maximaal 10 jaar 210.000 euro per jaar.  
De D66-fractie vraagt of meer aandeelhouders worden geholpen, de gedeputeerde antwoordt ontken-
nend. De fractie van GL zegt aan te nemen dat het college met een voorstel komt over de bijdrage 
aan de gemeente Assen. De gedeputeerde bevestigt dit. De PVV-fractie vraagt naar onderbouwing 
van de bijdragen van de gemeente Assen en van de provincie. De gedeputeerde geeft aan dat Assen 
in ieder geval per jaar € 250.000 betaalt. Over het resterende bedrag moet nog overleg worden ge-
pleegd met de gemeenteraad en met PS.  
V.w.b. de Investering cultuurimpuls (LIS A11) geeft de gedeputeerde aan dat aanvankelijk was ge-
meld dat bij de 2e Bestuursrapportage een begrotingswijziging zou worden meegenomen. Bij nader 
inzien is het logischer die begrotingswijziging te laten voortvloeien uit de VJN en in de Begroting 2018 
mee te nemen. 
 
 
C.   Vaststelling van de agenda 
 
N.a.v. overleg na de commissievergadering OGB van 6 september jl. geeft de D66-fractie aan dat het 
Statenstuk 2017-805 (agendapunt J2) de A-status kan krijgen. De PVV-fractie blijft bij het standpunt 
dat het de B-status houdt. 
De agenda wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van PS van 12 en 19 juli 
 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 juli en 19 juli worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.   Ingekomen stukken  
 
De VVD-fractie vraagt om agendering van de brief van GS van 19 juli 2017 over een fietsbrug in Linde 
(LIS punt A2). Agendering zal plaatsvinden in de eerstvolgende OGB-vergadering (22 november a.s.). 
N.a.v. punt A17 van de LIS (WMD jaarverslagen 2014, 2015 en 2016) geeft de heer Smits (VVD) aan 
erover verwonderd te zijn dat de jaarverslagen van de WMD opnieuw op de LIS staan en niet gea-
gendeerd zijn. Dit is niet volgens afspraak, zoals gemaakt tijdens de FCBE-vergadering van 28 juni jl. 
Jaarverslagen van verbonden partijen worden geagendeerd voor en besproken in een vergadering 
van FCBE, aangevuld met een notitie van GS over de provinciale doelen die de verbonden partij dient 
en de resultaten in dat licht. De VVD vindt dit een slordige gang van zaken en heeft zorg over het pro-
ces. 
Gedeputeerde Bijl geeft aan als er sprake is van te kort schieten, hij zijn excuses daarvoor aanbiedt. 
De CdK geeft aan dat de griffier zal kijken naar de gelopen procedures.  
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De D66-fractie deelt de zorg van de VVD en vraagt of het aandeelhouders duidelijk is over welke fi-
nanciële implicaties wordt gesproken in het aparte jaarverslag Drinkwater. 
Gedeputeerde Bijl geeft aan hierop terug te komen in de eerstvolgende vergadering van FCBE (8 nov. 
2017), als de stukken alsnog worden geagendeerd. Punt A17 van de LIS wordt geagendeerd en dan 
wordt dieper op de vraag van D66 ingegaan.  
Bij punt A26 op de LIS Groene Energie Afspraak STERCORE BV te Hoogeveen (brief van 6 septem-
ber 2017) is sprake van een voorhangprocedure. PS wordt gevraagd om een zienswijze te geven op 
het voornemen van GS € 188.706 subsidie te verstrekken aan STERCORE BV Hoogeveen voor een 
haalbaarheidsonderzoek innovatieve mestverwerking.  
De fractie van D66 vraagt naar de terugverdientijd van het websitebedrijf. Gedeputeerde Stelpstra 
geeft aan dat het geld niet beschikbaar is voor investering, maar voor een pilot. Na de beantwoording 
zijn er geen bedenkingen meer en kan door GS worden overgegaan tot subsidieverlening. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
F.   Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
  
 
G.   Rapportage Commissie voor de Geloofsbrieven 

 
De leden van de commissie voor de Geloofsbrieven, de heren Serlie (VVD) en Van der Pol (SP) en 
mevrouw Van der Ham (SterkLokaal), hebben de geloofsbrieven van de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
onderzocht op woensdag 13 september jl. De heer Serlie brengt als rapporteur verslag uit en geeft 
aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden en adviseert de Staten om de heer Berends toe te 
laten. 
De voorzitter concludeert dat de Staten dit advies overnemen en dat de heer Berends kan worden 
toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is de heer Koch (PvdA) formeel geen lid meer 
van Provinciale Staten. 

 
 
H. Afscheid van de heer R.H.H. Koch 
 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot de heer Koch en overhandigt hem bloemen en een 
afscheidscadeau. Aansluitend bedankt de heer Koch de Statenleden. 
 
 
I. Installatie van de heer M.A.M. Berends 
 
De heer Berends legt de verklaring en belofte af. Hij heeft de Drentse gedragscode integriteit Com-
missaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten ondertekend. Hij is hiermee toe-
gelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert de heer Berends met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van de 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en dat hij de Statencommissie Omge-
vingsbeleid verlaat waaraan hij als commissielid deelnam. 
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J.   Voorstellen van Provinciale Staten/Presidium 
 

J1.  Statenstuk 2017-803     HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 21 juni 2017, Uitvoeringsregeling Impuls 
Volkshuisvesting 
 
Voorafgaand aan de bespreking heeft gedeputeerde Bijl een mededeling over het herziene Staten-
stuk. Hij geeft aan dat de wijzigingen in het Statenstuk zijn aangebracht bij de Inleiding (onderdeel 
algemeen) van de Beleidsbrief. Hier is de tekst van de VJN ingebracht, op verzoek van GroenLinks.  
In de Toelichting is geschrapt dat de Uitvoeringsregeling specifiek van toepassing is op koopwonin-
gen; de regeling is van toepassing op huur- en koopwoningen.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Na discussie in de vergadering van OGB is het Statenstuk aangescherpt. De fractie van GroenLinks 
geeft aan dat de Regeling op zich niet is aangepast (doel, verdeling van de euro’s), de fractie vraagt 
zich af waarom niet. De fractie is blij dat de tekst uit de VJN weer is ingebracht. Na beantwoording kan 
de fractie instemmen met de regeling. 
De PvdA-fractie vindt het een prima voorstel. Er kan gewerkt worden aan actuele problematiek, het is 
een stap in de goede richting en er is sprake van betrokkenheid. 
De fractie van 50PLUS kan instemmen met het voorstel. De fractie is blij dat de doelgroep is uitge-
breid. De fractie van de PVV spreekt van ‘een druppel op de gloeiende plaat’. De fractie zou liever 
willen focussen met het weinig beschikbare geld op iconische projecten (bijv. health hub of ijsbaan) en 
daar meer bekendheid voor verkrijgen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat volkshuisvesting een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De pro-
vincie wil, samen met gemeenten, huiseigenaren helpen om ervoor te zorgen dat woongebieden niet 
verpauperen. Met het geld hoopt de provincie de door gemeenten geconstateerde mismatch tussen 
vraag en aanbod op de lokale woningmarkt, op te lossen. 
Twee miljoen euro om problemen in de woningbouw op te lossen is niet veel. Maar met dat geld, kan 
geld worden gemaakt. De Drentse gemeenten moeten zelf ook twee miljoen bijdragen en samen met 
dat geld en het geld van de provincie, kunnen ook Europese subsidies worden binnen gehaald. De 
gedeputeerde hoopt ‘een sneeuwbal tot rollen te brengen’. GS zien het als een begin en zeker niet als 
eindoplossing.  
In de doelgroep hebben ouderen zeker een plek, maar er moet geen sprake zijn van verenging tot een 
specifieke groep. 
 
Het Statenstuk 2017-803 (HERZIEN) Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting wordt met meer-
derheid van stemmen aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GroenLinks, 
50PLUS en SterkLokaal stemmen voor het voorstel, de fractie van de PVV stemt tegen. 
 
 
J2.  Statenstuk 2017-805     HERZIEN 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 28 juni 2017, Koersdocument en Notitie 
Reikwijdte en detailniveau milieu-effectenonderzoek Revisie omgevingsvisie Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van de PVV is het eens met de aangegeven richtingsverandering in het Koersdocument.  
De fractie pleit voor niet 3, maar 4 speerpunten in het voorstel, nl. ook Agribusiness. Volgens de PVV 
is dit nummer 1 in de economische sector en staat voor meer werkgelegenheid dan bijv. de vrijetijds-
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economie. De partij vreest dat de ontwikkelmogelijkheden voor de agrarische sector onvoldoende 
zullen zijn, omdat natuur in de omgevingsvisie ook heel belangrijk is. De fractie kan dan ook niet in-
stemmen met het voorstel.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Stelpstra is blij dat de PVV tevreden is met de koerswijziging en concludeert dat GS en 
de PVV het samen niet eens worden over het voorstel. 
 
Het Statenstuk 2017-805 (HERZIEN) Koersdocument en Notitie Reikwijdte en detailniveau milieu-
effectenonderzoek Revisie omgevingsvisie Drenthe wordt met een meerderheid van stemmen aange-
nomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal stem-
men voor het voorstel, de fractie van de PVV stemt tegen. 

 
 
J3.  Statenstuk 2017-806 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 30 juni 2017, Tweejarige campagne ter 
ondersteuning van de internationale acquisitie van Noord-Nederland 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
In zijn algemeenheid zijn er complimenten voor het college en de commissaris voor het succesvol 
verlopen project Drentse ambassade in Den Haag. 
De CDA-fractie kan instemmen met het voorstel, maar de fractie heeft nog vragen over de verwerving 
van de NOM-aandelen en over de besteding van de zgn. “terugploegkorting”. Bij navraag is gebleken 
dat er 19,4 miljoen euro beschikbaar is gekomen, PS waren hier niet van op de hoogte. Na beant-
woording van GS geeft de fractie aan dat ze eerder op de hoogte had willen zijn en vraagt wanneer er 
bestedingsplannen van de terugploeggelden beschikbaar zijn. 
De SP-fractie stemt in met het voorstel, maar geeft aan dat de doelstelling (stimulering innovatief on-
dernemersklimaat) niet te meten is. 
De fractie van de PvdA is blij met het voorstel, het getuigt van lef. De PvdA wijst op het belang van de 
inzet van social media bij de campagne. De fractie vraagt zich af in hoeverre Marketing Drenthe een 
rol kan spelen bij de campagne. 
De D66-fractie kan instemmen met het voorstel, maar vraagt verduidelijking over de bijdrage van 0,4 
miljoen euro en vraagt waarom er geen gezamenlijke communicatie naar buiten is van de 3 noordelij-
ke provincies. De fractie vraagt aandacht voor de grensstreek met Duitsland. 
De fractie van de CU vindt het zeker belangrijk om het Noorden op de kaart te zetten. De fractie vindt 
noordelijke samenwerking van belang, maar wijst ook op grensoverschrijdend denken. De CU vraagt 
naar het penvoerderschap van Groningen. 
De VVD-fractie geeft aan dat de arbeidsmarkt stabiliseert en de economie groeit, maar dat het noor-
den hier nog te weinig van profiteert. Drenthe heeft ruimte om te leven en te investeren. De fractie 
raadt het college aan de ‘rode loper’ uit te rollen naar Noord Nederland en te bewaken dat Drenthe 
volop meedoet in de campagne. 
De fractie van 50PLUS geeft aan dat het Noorden echt wat te bieden heeft, men moet zorgen dat jon-
ge mensen hier blijven. De fractie roept het college dan ook op om geld in te zetten voor de bekend-
heid van het noorden.  
De PVV-fractie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor Drenthe en voor het halen van bedrijven 
naar Drenthe. De fractie kan instemmen met het voorstel. 
De fractie van SterkLokaal is positief over het voorstel. Het is goed om de Drentse kwaliteiten te to-
nen. SterkLokaal geeft aan dat er wordt gesproken over het rechtstreeks informeren van Friesland en 
Groningen. De fractie vraagt het zich af hoe het voor Drenthe is geregeld en informeert naar de pre-
cieze hoogte van het beschikbare bedrag voor de campagne. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink is blij met de complimenten voor de Drentse ambassade en geeft het door aan 
allen die hebben meegewerkt aan dit project. In een later stadium zal de gedeputeerde verslag doen 
aan PS wat het project Drenthe heeft opgeleverd. 
De gedeputeerde is het eens met de fractie van 50PLUS; er liggen kansen en die moeten meer wor-
den benut en uitgedragen. 
V.w.b. de besteding van de “terugploegkorting”: deze gaat besteed worden in delen: één deel wordt 
gebruikt voor de gezamenlijke opdracht en het andere deel wordt verdeeld onder de 3 noordelijke 
provincies. GS komen hiervoor naar PS met plannen voor economische structuurversterking om de 
beschikbare 5 miljoen te besteden en voor besteding van de gelden voor het gehele noorden. Dit voor 
het voorjaar van 2018. De waarde van de NOM-aandelen is lager uitgevallen dan aanvankelijk ge-
dacht, de provincie heeft dan ook minder betaald voor de aandelen. Excuses van de gedeputeerde 
voor het feit dat PS hier niet in een eerder stadium van op de hoogte is gesteld. In een statuut is vast-
gelegd dat de NOM meer aandacht heeft voor sociaal ondernemerschap. 
V.w.b. de meetbaarheid van de doelstelling geeft de heer Brink aan dat er geen onzinnige beloften 
worden gedaan. Het is meer dan alleen mensen naar het noorden te halen, het gaat om het bekend 
maken van het noorden in brede zin. 
De rol van Marketing Drenthe sluit minder bij het project aan. Afgesproken is dat Marketing Drenthe 
zich richt op vrijetijdseconomie en minder op het werven van bedrijven en het wonen in Drenthe. 
De gedeputeerde geeft aan dat er ook zeker gekeken wordt naar grensoverschrijdende samenwer-
king. Maar deze campagne is wel vooral gericht op de profilering van Noord-Nederland.  
De heer Brink meldt dat het college nog verdieping aan wil brengen in de campagne. In overleg met 
de griffie wordt gekeken hoe deze verdieping naar acquisitie en professionalisering onder de aandacht 
kan worden gebracht bij PS. 
De gedeputeerde geeft aan dat de provincie Groningen alleen penvoerder is geweest van de aanbe-
steding, daarna is er sprake van een gezamenlijke campagne van het noorden. 
De bijdrage per provincie voor het project bedraagt 0,4 miljoen euro. Er is dus 1,2 miljoen euro be-
schikbaar om in Noord-Nederland te investeren voor de campagne, dat is exclusief de acquisitiegel-
den. In principe is er sprake van gezamenlijke persmomenten. Het bleek dat er in de Groninger en 
Friese Staten geen discussie hoefde te zijn over het beschikbaar stellen van het gelden, dat was in 
Drenthe wel het geval. In het vervolg zullen de persberichten gezamenlijk en op hetzelfde moment 
verstuurd worden, zodat de Staten van de 3 provincies gelijktijdig op de hoogte zijn. 
De gedeputeerde houdt PS voortdurend op de hoogte over de stand van zaken van de campagne en 
er zal over 2 jaar geëvalueerd worden om te zien of Noord-Nederland meer op de kaart is komen te 
staan. 
 
Het Statenstuk 2017-806 Tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van 
Noord-Nederland, wordt met algemene stemmen aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, 
SP, PVV, D66, GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal stemmen voor het voorstel. 
 

 
J4.  Statenstuk 2017-807 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 20 september 2017, Benoeming lid al-
gemeen bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en lid begeleidingscommis-
sie accountant 
 
Op voorstel van de voorzitter van de vergadering worden tot leden van het stembureau benoemd: de 
heren Nijmeijer (GL), Pruisscher (CU) en Kremers (CDA). De heer Kremers treedt op als rapporteur. 
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Voor de vacature van lid van het algemeen bestuur van SNN zijn de heer Van Dalen (D66) en de heer 
Smits (VVD) voorgedragen. Provinciale Staten stemmen schriftelijk over de benoeming. De stemming 
is als volgt verlopen: er zijn 38 stemmen uitgebracht; 25 stemmen voor de benoeming van de heer 
Van Dalen, 12 stemmen voor de benoeming van de heer Smis en één ongeldige stem. Dit betekent 
dat de heer Van Dalen is benoemd tot lid van het algemeen bestuur van SNN. De voorzitter feliciteert 
de heer Van Dalen met zijn benoeming. 
Het Presidium neemt nog een besluit over wie de nieuwe plaatsvervanger zal zijn in het SNN. 
 
Voor de vacature van lid van de begeleidingscommissie accountant is mevrouw Goettsch (PvdA) 
voorgedragen. Provinciale Staten stemmen schriftelijk over de benoeming. De stemming is als volgt 
verlopen: er zijn 38 stemmen uitgebracht; 37 stemmen voor de benoeming van mevrouw Goettsch en 
één stem was blanco. De voorzitter feliciteert mevrouw Goettsch met haar benoeming. 
 
 
K.   Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 november 2017. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.25 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 november 2017. 
 
 
 
                 , voorzitter 
 
 
 
                 , griffier 
 
 


