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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 8 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 (VVD) (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 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: 
geen afwezigen 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De heer Baltes, vicevoorzitter van PS, opent de vergadering om 13.30 uur. Hij geeft aan dat vanwege 
het aftreden van de commissaris van de Koning hij de vergadering zal voorzitten. De heer Serlie is 
deze vergadering tweede vicevoorzitter. En verder merkt de voorzitter op dat op de tafels van de Sta-
tenleden zijn neergelegd: het Nieuwe Reglement van Orde van de Staten en de Werkagenda PS 
2016-2019. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
D.   Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 1 februari 
 
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.  Installatie van de Commissie voor de Geloofsbrieven 

Statenstuk 2017-781  
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 30 januari 2017, Installatie Com 
missie voor de Geloofsbrieven 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
H. Benoemingen 
 
Op voorstel van de voorzitter van de vergadering worden tot leden van het stembureau benoemd: 
mevrouw Goettsch (PvdA), mevrouw van den Berg (CU) en de heer Vegter (CDA). De heer Vegter 
treedt op als rapporteur. 
 
 
H1. Statenstuk 2017-776 

Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 30 januari 2017, Benoeming  
tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten 

 
De fractievoorzitter van de PVV geeft aan dat de voorgedragen kandidaat, de heer Bronts, zijn kandi-
datuur intrekt. Reden hiervoor is dat met het aftreden van de CdK de tweede vicevoorzitter naar ver-
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wachting vaker als zodanig aanwezig zal moeten zijn in de PS-vergaderingen. De heer Bronts heeft 
aangegeven tijdens de PS-vergaderingen meer betrokken te willen zijn bij zijn fractie. De voorzitter 
concludeert dat dit betekent dat er voor de functie van tweede vicevoorzitter gestemd gaat worden 
over de kandidaatstelling van één kandidaat, mevrouw Dikkers (SP). 
Vervolgens stemmen Provinciale Staten over de benoeming van de kandidaat tweede vicevoorzitter 
van PS. De stemming is al volgt verlopen: er zijn 41 geldige stemmen uitgebracht; 39 stemmen voor 
de kandidaat mevrouw Dikkers en 2 onthoudingen van stemming. Dit betekent dat mevrouw Dikkers 
(SP) m.i.v. de eerstvolgende vergadering haar plaats als tweede vicevoorzitter van PS zal innemen. 
De voorzitter feliciteert haar met de benoeming.  
 

 
H2. Statenstuk 2017-783 
 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 30 januari 2017, Benoeming lid 
  van de werkgeverscommissie Provinciale Staten Drenthe 
 
Voor de vacature van lid van de werkgeverscommissie zijn de heer Uppelschoten (PVV) en mevrouw 
Van der Tol (D66) voorgedragen. Provinciale Staten stemmen schriftelijk over de benoeming. De 
stemming is als volgt verlopen: er zijn 41 geldige stemmen uitgebracht; 7 stemmen voor de benoe-
ming van de heer Uppelschoten, 32 stemmen voor de benoeming van mevrouw Van der Tol en 2 
stemonthoudingen. Dit betekent dat mevrouw Van der Tol (D66) is benoemd als lid van de werkge-
verscommissie. De voorzitter feliciteert haar met de benoeming.  
 
 
I. Voorstellen 

 
I.1  Statenstuk 2017-779 

 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 januari 2017, Luchthavenbe- 
 sluit Heli Holland Airservice BV te Emmer-Compascuum 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 
 

I.2  Statenstuk 2017-777 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2017, Regeling Binnen 
 stadfonds (M 2016-22) 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van 50PLUS stemt in met het voorstel en vraagt om een frequente informatieverstrekking 
vanuit GS gedurende het proces. Op die manier zijn de Staten steeds goed op de hoogte van de 
stand van zaken. 
De GroenLinks-fractie staat in principe positief tegenover het voorstel. Toch dient de fractie een motie 
(M 2017-5 Cofinanciering Binnenstadsfonds) in. GroenLinks vraagt het college het voorstel te wijzigin-
gen qua hoogte van de gemeentelijke cofinanciering (niet maximaal 33,3% maar minimaal 25%) en 
het percentage van de maximale subsidiehoogte aan te passen (geen 33,3% maar 50%). Na de be-
antwoording van het college wordt de motie ingetrokken. 
De fractie van de VVD hecht groot belang aan een vitale binnenstad, er moet werk gemaakt worden 
van herbestemming van leegstaande panden. De fractie wil stevig inzetten op een gezamenlijke ver-
betering. De VVD wil het plan een kans geven alvorens te wijzigen in regelgeving. De fractie wil op de 
hoogte gehouden worden en vraagt bij stagnatie van de plannen om opnieuw te overleggen.  
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De PVV-fractie geeft aan dat er sprake is van veel ambitie en veel te weinig middelen. Ook vindt de 
fractie het de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. De PVV zal het voorstel dan ook niet steu-
nen. 
De CDA-fractie is blij met de getroffen regeling. Het hoofddoel is het terugdringen van het aantal m2 
winkeloppervlak. De regels moeten niet belemmerend zijn voor het proces. De fractie wil geen discus-
sie over percentages; de verdeling is al vastgesteld. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Bijl concludeert dat er weinig verschil in opvatting is tussen PS en GS over het voorstel. 
De gemeenten moeten aan de basis staan van hun plan samen met de markt. De plannen worden als 
geheel beoordeeld. Bij problemen wordt er teruggekoppeld naar PS. 
De heer Bijl geeft aan dat wettelijk is geregeld dat er ieder half jaar een terugkoppeling plaatsvindt. 
De bijdragepercentages liggen vast, er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de pro-
vincie, gemeenten en de ‘markt’. De bijdragen vinden plaats op verschillende manieren. De ingedien-
de motie zou een verzwaring kunnen betekenen voor de bijdrage van gemeenten. De gedeputeerde 
ontraadt de motie. 
 
Toezegging van het college: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe, dat in september de eerste plannen van de revitalisering van de 7 binnen-
steden en dorpskernen (Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen en Coevorden) in PS 
besproken worden. 
Gedeputeerde Bijl zegt toe, dat bij problemen v.w.b de uitvoering van het binnenstadfonds, het college 
in overleg gaat met PS en de gemeenten. Er kunnen op dat moment mogelijke oplossingen worden 
aangedragen.  
 
Het Statenstuk 2017-777 is met meerderheid van stemmen aangenomen, er worden 41 stemmen 
uitgebracht: 36 stemmen voor (VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en 5 stemmen 
(PVV) tegen het voorstel. 
 
 
I.3  Statenstuk 2017-778 
 Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 januari 2017, Startnotitie Revi- 
 sie Omgevingsvisie Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fractie van de PVV stemt niet in met het voorstel. De plannen zijn te ambitieus en het eindresultaat 
is niet meetbaar. De stellingname van de PVV is om hier geen geld voor beschikbaar te stellen, de 
fractie kan zich niet vinden in de beschreven uitgangspunten. 
  
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat er sprake is van vastgesteld beleid en dat hij fundamenteel van 
mening verschilt met de PVV. 
 
Het Statenstuk 2017-778 is met meerderheid van stemmen aangenomen, er worden 39 stemmen 
uitgebracht (de heren Stel van de VVD en Kremers van het CDA zijn afwezig tijdens de stemming): 37 
stemmen voor (VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en SL) en 5 stemmen (PVV) tegen het 
voorstel. 
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I.4  Statenstuk 2017-780 
Voorstel van de Begeleidingscommissie Accountant van Provinciale Staten van 30 janua-
ri 2017, Financieel toezicht 2017 BZK 

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De VVD-fractie kan instemmen met de tekst van de conceptbrief. De fractie geeft aan zorgen te heb-
ben over het uitblijven van financiële gegevens van sommige verbonden partijen. De fractie vraagt 
hoe GS dit gaat aanpakken, de gemeenschappelijke regeling is immers een wettelijke verplichting. En 
wanneer kunnen PS het effect van de aanpak tegemoet zien? 
De fractie van het CDA stemt in met de conceptbrief en sluit zich aan bij de zorgen van de VVD. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Het college komt terug naar PS met de beantwoording van de vraag van de VVD. Het is duidelijk dat 
de verbonden partijen zich moeten houden aan hun wettelijke plicht. 
 
Toezegging van het college: 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij voor de zomer van 2017 terugkomt op de gestelde vragen door PS. 
 
Het Statenstuk 2017-780 is met algemene stemmen aanvaard. Er worden 41 stemmen uitgebracht. 
 
 
J.   Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 april. 
De voorzitter roept alle leden van PS op om deel te nemen aan de festiviteiten rondom Internationale 
Vrouwendag in Emmen deze avond. 
 
De vergadering wordt gesloten om 14.45 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 19 april 2017. 
 
 
 
 
                 , voorzitter 
 
 
 
 
                 , griffier 
 
 
 
 
 
          


