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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 11 juli 2018 
 
 
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:  
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 A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
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 P.H. Oosterlaak (SP 
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) 
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) (aanwezig vanaf  
     agendapunt B) 
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 C. Bijl (PvdA) 
 
 
Afwezig: 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
 
de heer T. Stelpstra (CU), gedeputeerde 
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A/B. Opening en mededelingen 
 
Voorafgaand aan de vergadering is er een muzikaal optreden van twee pianisten (Nata Tsvereli en 
Paul Komen). Door een initiatief van GroenLinks en de PvdA wordt ruimte geboden aan jong Drents 
talent. 
De heer Kuipers (GL) lanceert in het kader van dit optreden de vernieuwde website https://deverbeel-
dingvandrenthe.nl/ 
Ook wordt vooraf aan de vergadering het boek ‘Geschiedenis van Drenthe, een archeologisch en 
nieuw perspectief’ aangeboden aan de Commissaris van de Koning door mevrouw Rodenburg (direc-
teur Drents Archief) en de heer IJszenga (directeur uitgeverij Van Gorcum). Het boek wordt uitgedeeld 
aan de leden van PS. 
Felicitaties van de voorzitter zijn er voor de nieuwe CdK van Overijssel, de heer Andries Heidema. Hij 
wordt vandaag geïnstalleerd, gedeputeerde Stelpstra is hierbij aanwezig namens de provincie Dren-
the. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.25 uur en heet de aanwezigen welkom en speciaal de deel-
nemers van ‘Gast van de Staten’ (4 jongeren uit Emmen aangemeld via de heer Pruisscher (CU), da-
mes van de Vrouwen van Nu Witten en Ruinerwold) en de cursisten van de cursus Politiek Actief.  
 
De heer Van Dekken (CDA) vraagt het onderwerp SNN te agenderen voor de volgende PS-
vergadering. De Werkgroep SNN wil met de Staten van gedachten wisselen over de voorgestelde ge-
wijzigde samenwerking met de Staten van Fryslân en Groningen in de gemeenschappelijke regeling 
van het AB van het SNN. 
 
De heer Smits (VVD) deelt mee dat er, als blijk van waardering voor de inzet van Statenleden, taart is 
voor de alle Statenleden van de beroepsvereniging Statenlidnu.   
 
De heer Du Long (PvdA) roept Statenleden op om zich aan te melden voor het werkbezoek (met de 
provincie Groningen) aan de Landskreis Emsland op 3 september a.s. 
   
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 6 juni 2018 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken  
 
Bij punt AA1 van de LIS Subsidieverstrekking Impuls Volkshuisvesting aan de gemeente Meppel (brief 
van 26 juni 2018) is sprake van een voorhangprocedure. PS wordt gevraagd om eventuele wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. het voornemen om € 152.568 subsidie te verstrekken aan de 
gemeente Meppel voor een bijdrage uit de Impuls Volkshuisvesting. Dit t.b.v. de uitvoering van het 
binnenstedelijk herstructureringsproject Het Vledder. Er zijn desgevraagd geen wensen c.q. bedenkin-
gen, er kan worden overgegaan tot subsidieverstrekking door GS. 
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N.a.v. punt A1 (uitstel beantwoording van vragen GroenLinks over Bestand Veehouderij Bedrijven, 
brief 6 juni) geeft de heer Kuipers (GroenLinks) aan dat de termijn van beantwoording is verlopen. Hij 
verzoekt om beantwoording in de eerste vergadering na het reces of anders om een nieuwe uitstel-
brief met daarin duidelijk aangegeven de termijn van beantwoording wanneer een antwoord kan wor-
den verwacht. Gedeputeerde Jumelet meldt dat de beantwoording naar alle waarschijnlijkheid wordt 
toegezonden voor het zomerreces en anders direct na het reces. 
N.a.v. punt A3 (Deelname aan Global Climate Action Summit en Noord-Nederlandse handelsmissie 
waterstof, brief van gedeputeerde Stelpstra van 9 juli 2018) vraagt de fractie van de PPV zich af wat 
het nut en de noodzaak is van het werkbezoek in dit kader naar de Verenigde Staten. Gedeputeerde 
Brink geeft aan dat gedeputeerde Stelpstra, samen met de staatssecretaris hier aanwezig is op uitno-
diging van de Gouverneur. Een handelsmissie is onderdeel van de reis. Zoals gebruikelijk is, worden 
PS op de hoogte gebracht van de afwezigheid van gedeputeerde Stelpstra en ook van de bevindingen 
van de reis van de gedeputeerde. 
N.a.v. punt B5 (Schriftelijke vragen van de PvdA over studenten OV vakantieperiode, brief van 24 juni) 
vraagt de PvdA naar de stand van zaken. Gedeputeerde Brink geeft aan dat de beantwoording van de 
vragen op woensdag 11 juli is verzonden aan PS. 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
F. Rondvraag 
 
De fractie van het CDA heeft een rondvraag ingediend over een brief van de BOKD in relatie tot de 
HUB-taxi. PS hebben op 10 juli jl. een brandbrief van de BOKD (vereniging Brede Overleggroep 
Kleine Dorpen in Drenthe) ontvangen. Daarin pleit de BOKD voor versterking van het openbaar ver-
voer in de dunner bevolkte gebieden. In de brief wordt aandacht gevraagd voor het alternatief als er 
geen buslijnen meer zijn, de zgn. HUB-taxi. De CDA-fractie vroeg in de OGB-commissievergadering 
van 20 juni jl. al aandacht voor de niet goede uitwerking van deze vorm van vervoer. De fractie kreeg 
signalen waaruit blijkt dat de HUB-taxi nog niet naar behoren werkt. Ook werd aangegeven dat de 
HUB-taxi moeilijk op de site te vinden is, of ze zijn niet bereikbaar of ze rijden simpelweg niet.  
De fractie van het CDA vraagt opnieuw aandacht voor de HUB-taxi met het oog op het komende toe-
ristenseizoen. De fractie vraagt de gedeputeerde om zo spoedig mogelijk de (digitale) vindbaarheid te 
optimaliseren zodat reizigers goede openbaar vervoer mogelijkheden beter kunnen vinden.  
 
Gedeputeerd Brink is het niet eens met de opvatting dat de HUB-taxi ‘niet werkt’.  
De gedeputeerde meldt dat op 12 juli het besluit valt over de gunning van het openbaar vervoer, voor 
een periode van 10 jaar. 
 
Toezegging van GS 
Gedeputeerde Brink zegt toe om op korte termijn te werken aan de bevordering van de vindbaar-
heid/zichtbaarheid van de HUB-taxi. Het OV-bureau heeft eerder de toezegging gedaan de vindbaar-
heid te verbeteren, de heer Brink geeft aan hier extra druk op te zetten. 
 
 
G. Voorstellen  

 
G1. Statenstuk 2018-835 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 28 mei 2018, Ontwerpbegroting 2019 en 
Jaarstukken van de Noordelijke Rekenkamer 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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G2. Statenstuk 2018-840 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2018, Toepassing voorhangpro-
cedure ASV bij subsidieregelingen 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G3. Statenstuk 2018-844 
Voorstel van het Presidium van 2 juli 2018, Herbenoeming lid college Noordelijke Rekenkamer 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
G4. Statenstuk 2018-827 HERZIEN 
Voorstel van de Werkgroep Veranderende samenleving van 28 mei 2018, Het agenderingsrecht 
van inwoners van Drenthe 
 
Na bespreking van het voorstel in de Statencommissie FCBE van 27 juni is, in overleg met de Werk-
groep Veranderende samenleving, het voorstel aangepast. Het herziene voorstel ligt nu voor. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de PvdA geeft aan dat inwoners met het instrument agenderingsrecht een verbeterde 
toegang krijgen tot de agenda van PS. De fractie vindt dat het instrument de kans moet worden gege-
ven om te gaan werken en pleit ervoor dit meer voor het voetlicht te brengen. 
De GroenLinks-fractie spreekt van een verordening 2.0. Het gaat om de verordening burgerinitiatief; 
een voorstel om een onderwerp op de agenda te zetten; dit is agenderingsrecht. Het is niet nieuw 
maar er is sprake van een herziening van de verordening. De 2.0 versie is verbeterd en heeft toege-
voegde waarde. 
De fractie van D66 is positief over het voorstel agenderingsrecht. De fractie wil burgers meer bij het 
bestuur betrekken. D66 wil graag de omslag ‘van mededelen aan de burgers naar communiceren met 
de burgers’ bewerkstelligen. 
De PVV-fractie kan instemmen met het herziene voorstel. De fractie hoopt van harte dat de burgers 
gebruik maken van het agenderingsrecht en dat burgers komen met agendapunten die PS verrassen.  
De fractie van de CU ziet agenderingsrecht als een aanvulling op de representatieve democratie. Als 
mensen de Staten niet weten te vinden is er het instrument agenderingsrecht. De fractie is blij met de 
aangepaste versie van het voorstel.  
De SP-fractie vindt dat burgers altijd vroegtijdig moeten worden betrokken, het agenderingsrecht is 
een manier om inwoners te betrekken. De fractie roept op om hiermee aan de slag te gaan. 
De fractie van SterkLokaal is voor het betrekken van inwoners bij de politiek; ook jongeren. De fractie 
is voorstander van een provinciale jongerenraad. 
Volgens de VVD-fractie wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van het agenderingsrecht. Met het doel 
de samenleving te horen is de VVD het eens, maar agenderingsrecht is daar niet voor nodig. De VVD  
zoekt zelf de samenleving op en andersom; de fractie ziet geen kloof. De fractie geeft vervolgens aan 
zich niet te verzetten tegen het herziene voorstel.  
Volgens het CDA kan de naam agenderingsrecht soms verwarrend werken, maar de fractie heeft zo 
geen alternatief voor handen. De fractie is positief over het herziene voorstel, er wordt een laagdrem-
pelige toegang geboden aan inwoners. Wat het CDA betreft, wordt het voorstel snel tot uitvoering ge-
bracht en maken de burgers er veel gebruik van. 
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De reactie van de voorzitter van de Werkgroep Veranderende samenleving 
De heer Pruisscher (CU) dankt de Staten voor de unanieme steun voor het voorstel.  
De voorzitter citeert uit de Staatscommissie parlementair stelsel, waar eenzelfde soort discussie wordt 
gevoerd. “De staatscommissie stelt vast dat de Nederlandse democratische rechtstaat in het alge-
meen goed functioneert. Dit geldt ook voor het parlementaire stelsel, maar de commissie is tevens van 
oordeel dat er op onderdelen urgentie bestaat om de democratische rechtstaat, wil die voldoende toe-
komstbestendig zijn, te versterken. Vastgesteld is dat groepen binnen de samenleving (m.n. lager op-
geleiden en groepen uit lagere inkomensklassen) zich niet goed vertegenwoordigd voelen en dat ook 
niet altijd zijn. Dit kan leiden tot onvrede over, zelfs tot afkeer van de politiek. Terwijl de Eerste en 
Tweede Kamer geacht worden het gehele Nederlandse volk te vertegenwoordigen”. Evenzeer geldt 
dit voor PS, zij worden geacht alle Drents inwoners te vertegenwoordigen. Juist op dit punt zijn verbe-
teringen noodzakelijk. Het is volgens de staatscommissie dus nodig om veranderingen door te voeren 
die kunnen bijdragen tot verbetering van de inhoudelijke en symbolische representatie van en met ver-
binding van specifieke groepen in de samenleving. Deze algemene beschouwing geldt ook voor PS 
en haar omgang met de veranderende samenleving, aldus de heer Pruisscher. 
“De staatscommissie is van mening dat het burgerinitiatief in potentie een geschikt middel is om bur-
gerparticipatie aan de voorkant van het beleidsproces vorm te geven.” Het voorziet voor burgers op 
een laagdrempelige wijze in de mogelijkheid om zaken te agenderen. 
De heer Pruisscher heeft samen met PS de behoefte om aan de slag te gaan en hoopt dat er op de 
website van Provinciale Staten veel reacties van burgers en van jongeren binnenkomen. Hij geeft te-
vens aan dat bij de invoering van het (aangepaste) agenderingsrecht, de communicatie van groot be-
lang is. De regeling is nodig om inwoners (van buiten de statenzaal) toegang te geven (tot die staten-
zaal). 
 
Het Statenstuk 2018-827 HERZIEN, het agenderingsrecht van inwoners van Drenthe wordt met alge-
mene stemmen aanvaard. 
 
 
H. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober a.s. 
 
De voorzitter wenst de aanwezigen een prettig zomerreces toe en sluit de vergadering om 14.40 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 oktober 2018. 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 
 
 
 


