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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering en deelt mee dat gedeputeerde Brink, gedeputeerde 
Bijl vervangt bij het agendapunt Voorjaarsnota 2018. De heer Bijl, voorzitter van de stuurgroep van de 
Koloniën van Weldadigheid, is gevraagd door de minister van OCW namens haar de belangen te be-
hartigen in Parijs bij de UNESCO. 
Gedeputeerde Jumelet deelt mee dat op de tafels van de Statenleden het boekwerk ‘Leefbaar  
Drenthe 2018’ ligt. Het betreft de rapportage van de leefbaarheidsmonitor van het Trendbureau Dren-
the. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
Het college van GS heeft op 1 juni aangegeven het Statenstuk (2018-839) met het voorstel voor het 
WK Wielrennen 2020, gezien de besluitvorming in PS van Groningen, terug te trekken en verzocht PS 
om het stuk van de agenda te halen. Het Statenstuk 2018-893 wordt van de agenda gehaald.  
 
De fractie van GroenLinks dient een ordevoorstel in, de fractie verzoekt het agendapunt G4 Subsidie-
ring FC Emmen (Statenstuk 2018-842) te behandelen na het agendapunt G5 Voorjaarsnota. Het gaat 
om een opiniërend en besluitvormend debat, dit kan na de behandeling van de VJN, aldus Groen-
Links. Het ordevoorstel wordt verworpen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 25 april 2018  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken  
 
De CU-fractie vraagt om agendering van punt A3 van de LIS (beantwoording vragen over chemisch 
drugsafval, brief van 25 april 2018) voor de volgende vergadering van de Statencommissie FCBE. 
 
Bij punt A12 van de LIS, Subsidieverstrekking Binnenstadsfonds aan de gemeenten Midden-Drenthe 
en Assen (brief van 17 mei 2018), is sprake van een voorhangprocedure. PS wordt gevraagd om 
eventuele wensen of bedenkingen te uiten m.b.t. het voornemen om resp. € 750.000 en € 3.000.000 
subsidie te verstrekken aan de gemeenten Midden-Drenthe en Assen voor het project Binnenstads-
fonds. N.a.v. dit punt vraagt de PvdA-fractie het college complimenten over te brengen aan beide ge-
meenten voor de voortvarendheid waarmee de genoemde gemeenten de plannen oppakken. De frac-
tie is benieuwd naar de resultaten. 
Er zijn geen wensen c.q. bedenkingen, er kan worden overgegaan tot subsidieverstrekking door GS. 
 
Bij punt A13 van de LIS, Subsidieverstrekking aan de Stichting Gezondheidscentrum De Oostmoerse 
Vaart i.h.k.v. de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (brief van 17 mei 2018), is 
sprake van een voorhangprocedure. PS wordt gevraagd om eventuele wensen of bedenkingen te ui-
ten m.b.t. het voornemen om € 250.000 subsidie te verstrekken aan de Stichting Gezondheidscentrum 
De Oostmoerse Vaart i.h.k.v. de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit.  
Er zijn geen wensen c.q. bedenkingen, er kan worden overgegaan tot subsidieverstrekking door GS. 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
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F. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G. Statenstukken  
 
G1. Statenstuk 2018-834 
Voorstel van het college van GS van 4 april 2018, Marketing en promotie van Drenthe/subsidie 
Marketing Drenthe 2019-2020 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G2. Statenstuk 2018-837 
Voorstel van het college van GS van 17 april 2018, Voortgangsrapportage Europa, 3e en 4e Be-
grotingswijziging 2018 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
 
G3. Statenstuk 2018-836 
Voorstel van het college van GS van 10 april 2018, Drentse Energie Organisatie 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van het CDA wil met GS afspreken het functioneren van het nieuwe bestuursmodel in de 
loop van 2019 te evalueren. Ook vraagt de fractie om monitoring van de uitgezette leningen, de fractie 
wil graag periodieke informatie om te zien of de risico’s op orde zijn. 
De VVD-fractie geeft aan nog steeds twijfels te hebben over het gekozen bestuursmodel. Het Angel-
saksisch model verdient niet de voorkeur van de fractie; aangezien in dit model de winst centraal 
wordt gesteld en daarvoor is DEO niet opgericht. De VVD heeft de voorkeur voor het Rijnlands model, 
daar zijn meer factoren belangrijk. De fractie sluit aan bij het CDA: aan de slag en in loop van 2019 
een scherpe evaluatie met de mogelijkheid tot wijziging van het bestuursmodel. 
De fractie van GroenLinks is blij met de verlenging van de looptijd tot 2026. Het is de fractie ook nog 
steeds niet duidelijk waarom er wordt gekozen voor een ander bestuursmodel. De fractie maakt de 
kanttekening het niet eens te zijn met de wijziging, maar stemt toch in met het Statenstuk. 
De PVV-fractie dient een amendement (A 2018-1) in. De PVV wil voorkomen dat DEO subsidie ver-
strekt voor windenergieprojecten. De fractie wil windenergie in Drenthe uitsluiten.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat PS op de hoogte worden gehouden van de voortgang van 
DEO. De gedeputeerde pleit voor de vrijheid om projecten m.b.t. windenergie/-molens te kunnen be-
spreken in reactie op het ingediende amendement. GS willen geen uitzonderingen opleggen en ontra-
den dan ook het amendement.  
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat er in de loop van 2019 een scherpe evaluatie komt v.w.b. het ge-
kozen bestuursmodel van DEO.  
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Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2018-1 Amendement door de PVV 
Voor: PVV 
Tegen: VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GL, 50PLUS en 
SL 
Het amendement wordt verworpen. 

Drentse Energie Organi-
satie 

 
Het Statenstuk 2018-836 Drentse Energie Organisatie wordt met een meerderheid van stemmen aan-
genomen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal stem-
men voor het voorstel. De PVV-fractie stemt tegen het voorstel.  
 
 
G4. Statenstuk 2018-842 
Voorstel van het college van GS van 4 juni 2018, Subsidiering FC Emmen 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de VVD geeft aan dat Drenthe en de VVD trots zijn op FC Emmen en spreekt van een 
nieuwe parel. In principe moet de club ‘zijn eigen broek’ ophouden. Maar toegankelijkheid en veilig-
heid moeten goed geregeld zijn, voor deze uitvoerende taken wordt subsidie gevraagd. De fractie ziet 
kansen voor economische effecten en kan instemmen met het voorstel. Wel geeft de fractie aan dat 
getoetst moet worden of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en de fractie zal ook kritisch 
zijn op een vervolg van de financiering. 
De GroenLinks-fractie spreekt van een grote prestatie van FC Emmen. De fractie vindt het begrijpelijk 
dat GS met een voorstel komt. De fractie kan dan ook instemmen met het voorliggende voorstel. Wel 
vraagt GroenLinks aandacht voor de breedtesport: ‘niemand buiten spel’.  De steun van GroenLinks 
houdt niet in dat de fractie automatisch instemt met vervolgaanvragen. 
De fractie van het CDA stelt dat de promotie van FC Emmen vraagt om kordate actie. Veiligheid en 
toegankelijkheid zijn van belang. De fractie vindt het goed dat alle deelbesluiten naar PS gaan en dat 
elk verzoek voor meer financiering op eigen meritus wordt bekeken. Het CDA vraagt waarom wordt 
gekozen voor subsidie en niet voor een lening. Het CDA kan instemmen met het voorstel. De fractie 
wenst FC Emmen en Drenthe een sportief en succesvol voetbalseizoen. 
De D66-fractie staat niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar heeft nog verschillende vragen. 
Waarom wordt de helft van het gevraagde bedrag voorgesteld aan PS, wat draagt de gemeente Em-
men bij en evenals het CDA vraagt D66 waarom wordt gekozen voor subsidie en niet voor een lening? 
Ook vraagt de fractie zich af of er sprake is van staatssteun. De fractie vraagt aandacht voor duur-
zaamheid en breedtesport. 
De fractie van SterkLokaal geeft aan dat Drenthe trots is op FC Emmen. De fractie vindt het terecht 
dat de helft van het gevraagde subsidiebedrag naar FC Emmen gaat. Mocht er een toekomstig ver-
zoek komen van de club, dan kan worden overwogen om een renteloze lening te verstrekken. Sterk-
Lokaal spreekt de hoop uit dat er ook aandacht komt voor breedtesport, gezondheid, laaggeletterd-
heid en armoede. 
De PvdA-fractie feliciteert FC Emmen. De fractie is kritisch positief over het voorstel van GS. Belang-
rijke punten voor de PvdA zijn veiligheid, duurzaamheid (led-verlichting en zonnepanelen), toeganke-
lijkheid, breedtesport, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wil de fractie duidelijkheid 
over het punt staatssteun. De fractie wijst op de voorbeeldfunctie van FC Emmen, als voorbeelden 
worden het hijsen van de regenboogvlag genoemd en het instellen van een beloftenteam voor dames 
en heren.  
De fractie van de PVV vindt de subsidieverstrekking om te investeren in toegankelijkheid en veiligheid 
een passend gebaar. De fractie vraagt om een snelle afhandeling en gaat ervan uit dat FC Emmen, 
Drenthe goed op de kaart zet en verwacht hiermee een kick voor de breedtesport. De PVV is positief 
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over de (bescheiden) aanvraag. De fractie complimenteert de gedeputeerde dat hij na de ‘nederlaag’ 
m.b.t. het WK Wielrennen 2020 zo snel terugkomt met een succesvol voorstel voor FC Emmen. 
De 50PLUS-fractie is trots op FC Emmen, Drenthe gaat hiermee enorm in de lift. De fractie verbaast 
zich over de lijst van voorwaarden van de andere fracties. Het gaat 50PLUS erom FC Emmen een 
vliegende start in de eredivisie te geven en dan in een later stadium te werken aan de voorwaarden.  
De fractie van de SP feliciteert de club en is positief over het voorstel. De SP spreekt de hoop uit dat 
het FC Emmen goed zal gaan in de eredivisie en ook in de samenleving. De fractie ziet kansen voor 
uitgroei van het maatschappelijk belang van de club. 
De CU-fractie is trots op FC Emmen. De fractie geeft aan veiligheid en toegankelijkheid van belang te 
vinden. De fractie vraagt naar het waarom van gemaakte keuzes in het voorstel. De fractie vindt dat 
de organisatie van de club in dit stadium niet moet worden overvraagd. De CU wil niet spreken van 
een nederlaag m.b.t. het voorstel WK Wielrennen 2020. Afgesproken was dat de provincies Groningen 
en Drenthe beiden zouden deelnemen. Zo niet, dan geen provinciale steun. De provincie Drenthe 
heeft zich dus aan de gemaakte afspraak gehouden. 
  
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Jumelet spreekt zijn waardering uit voor de spelers en supporters van FC Emmen en is 
blij met de aandacht voor Emmen en Drenthe. 
Er is een driedeling in de kosten voor FC Emmen; de club zelf zorgt voor de exploitatie, de gemeente 
draagt bij aan de kosten voor extra boa’s en de verkeersafwikkeling. De provincie draagt bij aan kos-
ten voor toegankelijkheid en veiligheid. Het gaat om betrokkenheid, economische impact, imago en 
gastvrijheid. 
Er is gekozen voor eerst een half miljoen subsidie, dit bedrag is op heel korte termijn nodig om een 
licentie te verkrijgen om het spelen in de eredivisie op 10 augustus mogelijk te maken. De KNVB stelt 
hoge eisen aan clubs die in de eredivisie spelen. De veiligheid vergt meer voorzieningen, de toegan-
kelijkheid moet beter en ook de televisieopnamen stellen hogere eisen aan de verlichting. GS zullen 
kritisch kijken naar een mogelijke vervolgvraag. 
Er is gekozen voor een subsidie i.p.v. een lening, omdat een lening drukt op de exploitatie. De club is 
verantwoordelijk voor de exploitatie. Het is een hele opgave om, op de genoemde heel korte termijn, 
de meer dan verdubbelde exploitatie voor elkaar te krijgen. Bij een lening moet een check op het risi-
coprofiel worden uitgevoerd, dat geeft op korte termijn veel druk voor de organisatie. Een renteloze 
lening bij een vervolgaanvraag behoort tot de mogelijkheden.  
Volgens de gedeputeerde is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun, omdat de subsidie niet in 
de club zelf wordt gestoken, maar in het stadionbedrijf. 
Vanuit het project ‘Drenthe beweegt’ zijn er al afspraken met FC Emmen en is er aandacht voor 
breedtesport, er is een beloftenteam en een jeugdopleiding. Het borgen van draagkracht is van groot 
belang. 
Uitgezocht wordt of led-verlichting kan worden toegepast. Er wordt ingezet op duurzaamheid.  
In eerste instantie is er nu aandacht voor het vormgeven van het voetbalbedrijf, maar daarnaast is in 
een later stadium zeker aandacht voor de maatschappelijk rol van de club. 
De gemaakte keuzes zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de gestelde datum van 10 augustus 
door de KNVB. 
De gedeputeerde meldt dat FC Emmen niet aanwezig is bij deze PS-vergadering i.v.m. een bezoek 
aan de KNVB. Het bestuur heeft aangegeven PS te willen ontvangen en dan komen vragen m.b.t. 
duurzaamheid, dameselftal en laaggeletterdheid aan de orde. 
V.w.b. WK Wielrennen 2020 merkt de gedeputeerde op, dat de provincie Drenthe zijn werk heeft ge-
daan en dat op dit moment ‘de bal’ bij de provincie Groningen ligt. 
 
Het voorstel Subsidiering FC Emmen wordt met algemene stemmen aanvaard.  
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Namens GS en PS wenst de voorzitter FC Emmen veel succes voor dit seizoen en hopelijk nog veel 
seizoenen daarna. De voorzitter hoopt dat er meer dames aan de slag gaan bij FC Emmen. Ze brengt 
de invitatie van FC Emmen nogmaals onder de aandacht, het is erg belangrijk dat de verankering van 
sportvereniging plaatsvindt in de samenleving. 
 
 
G5. Statenstuk 2018-838 
Voorstel van het college van GS van 24 april 2018, Voorjaarsnota 2018 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de SP is positief over de VJN 2018. De fractie pleit ervoor dat de algemene beschou-
wingen bij de begroting worden gehouden en niet zoals nu bij de VJN, zodat een compleet beeld over 
het jaar in kaart wordt gebracht. De fractie maakt zich zorgen om Treant. De onrust en onduidelijkheid 
raakt de Drentse leefbaarheid. De fractie vraagt naar de stand van zaken.  
De fractie oppert het idee om het initiatief van sportfunctionarissen voor de Drentse sport ook in te 
voeren voor cultuur in Drenthe, zgn. ‘cultuurfunctionarissen’. Zij kunnen clinics verzorgen om de jeugd 
te enthousiasmeren voor de cultuurwereld. 
De SP pleit voor een provincie met levendige kernen, moderne landerijen en met uitgestrekte natuur-
gebieden, er moet blijvend gewerkt worden aan leefbare provincie; aan armoedebestrijding, werkgele-
genheid en aan beschikbare en bereikbare zorg en voorzieningen. 
De fractie van de VVD geeft aan dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen qua ener-
gietransitie, aanbod van energie en de vraag naar energie veranderen. Beide ontwikkelingen vragen 
om een geheel ander energiesysteem. Er moeten nieuwe oplossingen komen voor het opwekken, de 
opslag en distributie van energie. Het systeem moet omgevormd worden van top-down naar bottum-
up. Daarbij spelen veel aspecten een rol: technologie en op maatschappelijk, financieel en juridisch 
vlak. Er wordt veel onderzoek gedaan, veel pilots gestart, maar tijdens een werkbezoek van de VVD 
aan de Universiteit Twente bleek er vraag naar een proeftuin om nieuwe geïntegreerde systemen met 
nieuwe technologieën uit te proberen in een woonwijk of op een bedrijventerrein. De VVD ziet hier een 
mooie kans voor Drenthe en Noord-Nederland en stelt voor die proeftuin te bieden. De fractie vraagt 
het college in gesprek te gaan met de Universiteit Twente of om te onderzoeken of binnen Drenthe 
een dergelijke proeftuin zou kunnen starten. Dit uiteraard in overleg en samenwerking met gemeen-
ten, kennisinstellingen en onderzoekscentra uit onze regio. 
Voor de VVD is het verder van belang dat er wordt gewerkt aan de verkeersproblematiek van de N34 
en A28, en dat dit leidt tot een betere doorstroming van het verkeer en de verbetering van de veilig-
heid.  
De fractie van de PVV geeft aan dat de ambities van het college op het gebied van energietransitie 
bijzonder hoog zijn. De grootste opgave waar GS zich voor gesteld zien, is de bijdrage aan de CO2-
reductie om in 2020, 20% te bereiken en er zelfs voor te zorgen dat de provincie Drenthe in 2050, 
CO2-neutraal zal zijn. Op de bijeenkomsten over de omgevingsvisie blijkt dat Drentse inwoners geen 
besef hebben van de enorme consequenties van de gestelde doelen voor duurzame energie (in 2050, 
100% CO2-neutraal). Het Drentse landschap zal enorm veranderen, de verwoesting van de Drentse 
natuur zal enorm zijn, aldus de PVV. De fractie pleit ervoor dat Nederland niet voorop moet lopen, laat 
staan Drenthe, bij de ambities op het terrein van duurzame energie. De PVV vindt dat er gezocht moet 
worden naar vormen van duurzame energie, maar niet uit wind en zon. De fractie vindt dat de grote 
landen het voortouw moeten nemen, Nederland volgt wel als er echte doorbraken zijn, maar vooroplo-
pen tegen enorme kosten zonder een echte doorbraak zal geldverslindend zijn en niets opleveren. 
Drenthe hoeft geen voortrekkersrol te voeren, veel belangrijker is het om de inwoners mee te krijgen. 
Drenthe moet puur en ‘oer’ blijven.  
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De fractie vindt het goed dat er een begin wordt gemaakt met de gedeeltelijke verdubbeling van de 
N34 en dat de rotonde bij Gieten wordt aangepakt. Ook vraagt de fractie aandacht voor problemen op 
de A28 vanaf De Punt. De fractie heeft twijfels bij de noodzaak van de fietssnelweg Assen-Groningen. 
De PVV vraagt het college of het niet mogelijk is om in plaatsen waar het OV is verdwenen, met het 
systeem van schoolbussen te gaan werken. 
De fractie zegt geschrokken te zijn van de massale bomenkap dit voorjaar langs (auto)wegen. Wat is 
de noodzaak hiervan? De fractie vraagt zich af of er geen kapverbod voor Drenthe kan worden afge-
kondigd, de bossen zijn ons kapitaal. 
De PVV geeft aan dat er ieder jaar extra budget nodig is voor organisatieontwikkeling. Als een organi-
satie adaptief en flexibel is, dan wordt de organisatie toch continue ontwikkeld. In een begroting van 
een organisatie moet altijd geld zijn voor de organisatieontwikkeling en daar hoeven geen extra bud-
getten voor gereserveerd te worden.  
De PvdA-fractie spreekt van een nieuwe vorm van solidariteit in de samenleving, maar ook in PS en in 
het college: van individualisme naar gezamenlijke initiatieven. De PvdA geeft aan dat er statenbreed 
moties zijn aangenomen gericht op een sociaal en toegankelijk Drenthe voor iedereen. De PvdA roept 
het college op om samen met PS van Drenthe de meest toegankelijke provincie van Nederland te ma-
ken. De PvdA vraagt aandacht voor de investeringen die van groot belang zijn voor de samenleving: 
voor laaggeletterdheid, armoedebestrijding, toegankelijkheid en diversiteit. Het gaat om sociaal-maat-
schappelijke problemen die zich niet laten oplossen in één Statenperiode. De basis die hiermee is ge-
legd, ziet de PvdA graag ook bestendigd vanuit de rol van de provincie.  
De fractie is positief over de initiatieven zoals Drenthe in Debat, Gast van de Staten, Tip de Commis-
saris en Vrouwen kiezen. 
Over het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de fractie positief, het IBP kan worden ingezet voor grote 
regionale vraagstukken. De fractie is benieuwd hoe we samen de weerbaarheid van de democratie 
kunnen versterken. 
De PvdA ziet graag aandacht voor de opgave in de volkshuisvesting. Er is een mismatch tussen de 
vraag en het aanbod van huur- en koopwoningen. Kopen is voor starters veel lastiger geworden. De 
gemeenten hebben hier met de corporaties het voortouw, maar de PvdA pleit voor een actieve rol van 
de provincie. De fractie stelt dan ook voor om na de zomervakantie een conferentie te organiseren 
met gemeenten en partners om dit vraagstuk in Drenthe goed in beeld te brengen en tot een geza-
menlijke aanpak te komen. Ook wil de fractie graag een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen 
van Drentse streekproducten. Dit draagt bij aan het toeristisch profiel van Drenthe en een korte af-
stand tussen producent en consument is goed voor het milieu. 
Leefbaarheid is vooral gebaat bij beschikbaarheid van voorzieningen, zoals blijkt uit de Leefbaarheids-
monitor. Veel voorzieningen onder één dorpsdak kan een oplossing zijn (dorpshuizen++). De PvdA 
vraagt of er dit jaar een pilot te verwachten valt met lokale initiatiefnemers. 
De PvdA ziet graag een structurele bijdrage (van bijv. € 50.000,--) voor de breedtesport, incidenteel 
geld is lastiger te besteden. 
De D66-fractie geeft aan te overwegen om met een initiatief statenvoorstel over het FOC te komen. 
De fractie wil over dit onderwerp een Statenbesluit nemen en het onderwerp afronden. Dit levert veel 
discussie met de andere fracties, D66 wordt verweten geen duidelijk standpunt te hebben ingenomen 
tijdens de behandeling van het onderwerp. De fractie geeft aan dat de interventie juist is, D66 laat dui-
delijkheid geven na door geen standpunt in te nemen.  
De fractie dient, samen met de fracties van GroenLinks, SP en SterkLokaal een motie in over verduur-
zaming van het provinciaal wegennet, M 2018-11. In de motie dragen de indieners het college op als 
speerpunt in het nieuwe Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer het verduurzamen van delen van 
provinciale wegen, die aan groot onderhoud toe zijn, op te nemen. Na beantwoording van de gedepu-
teerde wordt de motie ingetrokken, het college heeft aandacht voor dit onderwerp.  
D66 pleit voor een ‘Deltaplan armoede en schulden Drenthe’ om problemen zoals Drentse kinderen in 
armoede, huiselijk geweld en laaggeletterdheid te bestrijden. Het is de fractie duidelijk dat de provincie 
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hier niet over gaat. Maar het gaat de fractie om ondersteuning van bovenlokale initiatieven. Er gebeurt 
veel, maar de beschikbare gelden zijn moeilijk bereikbaar. 
D66 vraagt aandacht voor duurzame inkoop bij de provincie. 
De fractie maakt zich zorgen om de opslag en het transport van energie. 
De fractie van het CDA geeft aan dat aan de speerpunten van het collegeprogramma grote prioriteit is 
gegeven met mooie behaalde resultaten. De fractie vraagt aandacht voor de problematiek van het 
gasdossier en voor de zorgen van bewoners. Het CDA vraagt of het college bereid is trilsensoren door 
heel Drenthe te plaatsen met voor de burgers gemakkelijk toegankelijke mogelijkheden om te zien wat 
er gebeurt in Drenthe. 
De fractie wijst op het belang van bewegen en het programma ‘Drenthe beweegt’. De fractie vraagt 
het college om dit programma zo mogelijk uit te breiden naar de Duitse grensregio, in overleg met 
Sport Drenthe en de EDR, en geld beschikbaar te stellen in de begroting van 2019.  ‘Sport verbroe-
dert’, maar slecht ook (bestuurlijke) grenzen, aldus het CDA. 
Als het gaat om leefbaarheid blijft de fractie zorg houden om het openbaar vervoer in sommige delen 
van Drenthe. Ook heeft de fractie zorgen om de aanwezigheid en bereikbaarheid van de basiszorg 
van ziekenhuizen. Hoewel de provincie geen invloed heeft op het beleid van ziekenhuizen is het initia-
tief van het college om een zorgtafel te organiseren goed. De fractie vraagt naar de voortgang van de 
zorgtafel. Ook spreekt de fractie de zorg uit over het voortbestaan van Zorgbelang Drenthe. Er is extra 
geld uitgetrokken voor dit jaar. De verwachting was dat gemeenten hun rol zouden oppakken na de 
zorgtransitie maar het blijft moeilijk voor Zorgbelang om voldoende financiële middelen boven tafel te 
krijgen. Het lijkt de fractie goed dat het college om tafel gaat met de gemeenten over Zorgbelang. 
De GroenLinks-fractie sluit aan bij een oproep van Daniel Lohues: ‘Zorg dat Drenthe mooi blijft’. De 
fractie vindt dit een mooie slogan voor de volgende bestuursperiode en dagen de heer Lohues uit om 
samen met de provincie het lied te schrijven: hoe zorgen we met elkaar dat Drenthe mooi blijft en nog 
mooier wordt?! 
De fractie doet een oproep m.b.t. breedtesport: van het sportbudget gaat nu + 2 ton naar ‘Drenthe in 
beweging’ en 6 ton naar evenementen (met breedtesport-spinoff). De fractie vindt dat duidelijker in-
zichtelijk in de begroting dient te worden hoe de verhouding van de evenementen en de breedtesport 
is en vraagt een reactie van GS. 
Toekomstbestendige landbouw is het credo waar de provincie de afgelopen jaren voor heeft gestaan. 
Maar de landbouw staat aan de vooravond van een grote verandering, maatschappelijke druk, kli-
maatdoelstellingen en gezondheidsoverwegingen zullen de landbouw dwingen om anders te moeten 
denken en werken. De fractie maakt zich grote zorgen over het gebruik van gewasbestrijdingsmidde-
len en het gevaar daarvan in relatie tot de biodiversiteit, kwaliteit van het grondwater en de gevaren 
voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Inzet op regie op grondgebruik en het terugdringen van 
gewasbestrijdingsmiddelengebruik wordt gevraagd. In de afgelopen decennia zijn er kilometers mooie 
houtwallen (ook wel Drents Goud genoemd) legaal en illegaal verwijderd. Om verwijdering tegen te 
gaan is twee jaar geleden een project gestart, de fractie vraagt naar de stand van zaken. 
GroenLinks vindt dat de provincie moet gaan voor een extra inspanningsverplichting om de klimaat-
doelstellingen te behalen. Belangrijk is wel dat er een visie komt hoe het opwekken van energie wordt 
ingepast in het landschap. De fractie pleit ervoor om daarover een brede maatschappelijke discussie 
te voeren, maar de provincie moet ook bereid zijn om op enig moment daar de regie en verantwoorde-
lijkheid in te nemen. 
De CU-fractie pleit al een tijd voor meer aandacht voor toezicht en handhaving in het buitengebied. De 
fractie vraagt of het college PS kunnen dienen met een plan voor een betere handhaving in het buiten-
gebied. De fractie vraagt aandacht voor het eigen wagenpark van de provincie v.w.b. duurzame mobi-
liteit. Ook lijkt het de fractie een goed initiatief om een EE (electric event) te organiseren op het TT-
circuit, een wedstrijd voor voertuigen die elektrisch worden aangedreven. De fractie vraagt het college 
naar de bereidheid dit evenement te laten organiseren. 
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Tijdens Drenthe in Debat kwam geregeld het belang van goed openbaar vervoer naar voren, en ook 
was hoorbaar het realisme over de bezettingsgraad van bepaalde buslijnen. Er zijn mooie initiatieven 
voor aanvullend vervoer, de provincie kan daarin een aanvullende rol spelen. De fractie vraagt het col-
lege om te komen met een concreet voorstel over hoe ze de derde schil van flexibel openbaar vervoer 
wil bevorderen. De fractie dient hiertoe, samen met de fracties van de PVV, 50PLUS en SP een motie  
(M 2018-12) in. Na de toezegging van de gedeputeerde om ondersteuning te bieden aan particuliere 
initiatieven op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer wordt de motie ingetrokken. 
De 50PLUS-fractie is in zijn algemeenheid tevreden over de VJN. De fractie vraagt aandacht voor toe-
komstbestendig wonen, en met name voor levensbestendig wonen. Onderzoek toont aan dat de 
woonwensen van de snel verouderende bevolking een nieuwe visie en aanpak vereist. Daar moet de 
provincie, samen met gemeenten en corporaties, mee aan de slag. 50PLUS geeft aan dat er weinig 
voortgang wordt gesignaleerd bij de Duitsland-agenda, dat geldt ook voor de aansluiting van het on-
derwijs bij het bedrijfsleven. De fractie vraagt om ‘een tandje’ erbij. 
De fractie van SterkLokaal spreekt van een helder en inzichtelijk stuk. De fractie wil graag een ‘eind-
evaluatie’ van alle afgeronde en nog lopende projecten van GS voordat de bestuursperiode afloopt. 
Het IBP wordt de komende tijd door het college verder uitgewerkt, de fractie blijft graag op de hoogte. 
Samenwerkend Drenthe staat voor de opgave om een betrokken overheid c.q. bestuur te zijn. ‘Dren-
the in Debat’ en ‘Tip de Commissaris’ zijn hier voorbeelden van. De fractie vindt dit een goede ontwik-
keling. Betrokken inwoners en een toegankelijke overheid zijn belangrijk. 
Aandacht voor onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt is van vitaal belang.  
Verbind Drenthe heeft kunnen bijdragen aan de realisering van breedbandinitiatieven en is een mooi 
voorbeeld van de insteek die SterkLokaal belangrijk vindt, van onderop processen begeleiden. 
De bereikbaarheid van Drenthe vraagt om investeringen. SterkLokaal vraagt aandacht voor het berm-
beleid met aandacht voor de natuur. Mogelijk kan er meer gewerkt worden met natuurlijke middelen. 
De fractie vraagt naar de stand van zaken bij de zorgtafel. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat deze VJN geen grote nieuwe plannen bevat. 
V.w.b. het idee van cultuurfunctionarissen geeft de gedeputeerde aan, dat er al cultuurcoaches aan de 
slag zijn, voor bijv. popcultuur. 
Er wordt gewerkt aan bereikbaarheid, binnenkort verschijnen de plannen voor partiele verdubbeling 
van de N34. Op korte termijn is er de startnotitie verdubbeling Frieslandroute. Er worden 360 school-
bussen ingezet tijdens de spitsuren. 
Het college heeft volle aandacht voor de aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs, en vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. Verduurzaming van scholen en grote bedrijven heeft aandacht.  
V.w.b. motie 2018-11 (verduurzaming van het provinciaal wegennet) vraagt de gedeputeerde de indie-
ners de motie aan te houden, het college werkt aan een notitie, er is aandacht voor duurzaam weg-
meubilair.  
Het college heeft al langere tijd aandacht voor verduurzaming van het eigen wagenpark van de provin-
cie. Volgens het college is het niet altijd mogelijk om voor de meest duurzame oplossing te gaan, om-
dat er ook andere voorwaarden aan de voertuigen gesteld worden. 
De gedeputeerde herkent de aantijging niet dat er ‘een tandje’ bij moet v.w.b. de Duitsland-agenda. 
Hier wordt hard aan gewerkt door het college.  
De vraag om een conferentie te organiseren over de mismatch tussen vraag en aanbod van huur- en 
koopwoningen wordt op een later moment door gedeputeerde Bijl beantwoord. 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat de 4e zorgtafelbijeenkomst op stapel staat. Hij meldt de stand 
van zaken z.s.m. aan PS. Zorgbelang Drenthe zit ook aan de zorgtafel. Er is een grote rol weggelegd 
voor Zorgbelang bij de besprekingen. Het is dan ook lastig dat het bestaansrecht van Zorgbelang 
Drenthe ter discussie staat. Op korte termijn is een overleg met gemeenten gepland, de gedeputeerde 
informeert de Staten over de uitkomsten. 
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Er is geen sprake van grootscheepse bomenkap in Drenthe, er is sprake van noodzakelijk onderhoud. 
Over de tweedeling in de samenleving zegt de gedeputeerde dat daaraan wordt gewerkt voor en door 
bewoners, immers ‘iedereen doet ertoe’. 
Het IBP staat in de steigers, het proces komt langzaam op gang. PS worden in het proces meegeno-
men. V.w.b. Drentse streekproducten geeft de gedeputeerde aan dat hier op een later tijdstip op wordt 
teruggekomen, maar hij wijst alvast op acties die op dit moment lopen in dit kader; de Dutch agrifood-
weken en de dubbel Drents-actie. Er is aandacht voor en we gaan ermee door, aldus de heer Jumelet. 
Met betrekking tot armoedeproblematiek verwijst de gedeputeerde naar ‘de Alliantie van Kracht’, hier 
is sprake van een wat andere opzet dan het voorgestelde Deltaplan van D66. Maar er is aandacht 
voor de problematiek. We moeten samen kijken wat mogelijk is. Het college onderschrijft het belang 
van grensoverschrijdende sport. Hand in hand moet gewerkt worden aan een toegankelijk Drenthe, te 
beginnen in dit huis. Er worden gesprekken gevoerd met SportDrenthe en de EDR over grensover-
schrijdende sport. De regelgeving maakt het lastig. Misschien kunnen er i.h.k.v. het 50-jarig bestaan 
van SportDrenthe initiatieven worden opgepakt 
Als het gaat om aandacht voor toegankelijkheid en laaggeletterdheid wil de gedeputeerde zelf heel 
hard aan de slag, maar het gegeven is dat je samen verder komt en dan het dan minder snel gaat. 
V.w.b. dorpshuizen++ geeft de gedeputeerde aan de stand van zaken na te vragen bij gemeenten. 
De heer Jumelet spreekt van toekomstgerichte landbouw i.p.v. toekomstbestendige landbouw, ook 
wordt er gesproken van gewasbeschermingsmiddelen i.p.v. gewasbestrijdingsmiddelen. In het hele 
proces is aandacht voor consument en producen, een balans is van belang. Innovatie is van belang, 
subsidie is beschikbaar. 
V.w.b. het project omtrent houtwallen (het Drents Goud) geeft de gedeputeerde aan dat een bomen-
groep van 19 stuks of minder onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Voor een groep van 
meer dan 19 bomen is de provincie verantwoordelijk. Op 5 juli zit de provincie om tafel met de Drentse 
gemeenten, dan worden concrete afspraken gemaakt. De gedeputeerde geeft een terugkoppeling aan 
de Staten. 
Inzichtelijkheid breedtesportbudget: de gedeputeerde zegt dat topsportevenementen natuurlijk worden 
gesubsidieerd, maar ook evenementen voor de breedtesport ontvangen subsidie. Om de evenemen-
ten op precieze getallen/bedragen te zetten vindt de gedeputeerde lastig. Over de gevraagde € 
50.000 voor breedtesport wil de gedeputeerde in gesprek gaan over het hoe en wat haalbaar is in de 
begroting. 
Via de SNL (subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer) is er aandacht voor toezicht in het buitenge-
bied. De gedeputeerde wil de genoemde EE-races onder de aandacht brengen bij SportDrenthe, mis-
schien past het in de activiteiten rondom hun 50-jarig bestaan. 
Gedeputeerde Stelpstra is blij met het gezamenlijke gevoel van bijna alle fracties, dat er hard aan de 
energietransitie moet worden gewerkt, er kan niet altijd worden gewezen naar anderen, er moet duide-
lijk wat gebeuren. De PVV geeft dan wel aan dat Drenthe niet voorop hoeft te lopen qua ambities op 
het terrein van duurzame energie, maar de gedeputeerde geeft aan dat er wel verantwoordelijkheid 
moet worden genomen. 
V.w.b. verduurzaming van grote bedrijven zit gedeputeerde Brink aan de energietafel. De verduurza-
ming is geen gemakkelijke opgave, maar waar de provincie kan helpen doet zij dit zeker. De gedepu-
teerde zit zelf aan de industrietafel, verduurzaming bij (grote) bedrijven is niet gemakkelijk, maar het 
enthousiasme is aanwezig en de provincie probeert te helpen. Ook heeft de provincie een voorbeeld-
rol. De gedeputeerde wil het goede voorbeeld geven door het provinciehuis binnen een jaar van het 
gas af te halen. Het gasverbruik in het provinciehuis is in een paar jaar tijd al geminimaliseerd en het 
provinciehuis is enkele jaren geleden uitgebreid gerenoveerd en veel duurzamer gemaakt. Aan an-
dere provinciale gebouwen wordt ook al gewerkt.  
De gedeputeerde deelt de zorg om de opslag en het transport van energie. Het is terecht om hiervoor 
aandacht te vragen. Duidelijk is dat bewoners moeten worden betrokken bij de plannen, daar zet het 
college op in. 
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Het extra gevraagde budget voor de organisatieontwikkeling zit in de meerjarenraming.  
Voor wat betreft het verschijnen van het initiatiefvoorstel FOC van D66 wacht de gedeputeerde af. De 
heer Stelpstra merkt op dat de omgevingsvisie duidelijk is en blijft omtrent dit punt.  
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe. 
Gedeputeerde Brink zegt toe voor de behandeling van de begroting te komen met een statenstuk over 
de stand van zaken circulaire economie, hierbij komt ook duurzame inkoop aan de orde. 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat In februari 2019 een tussenevaluatie wordt gehouden van de lo-
pende en afgeronde projecten van het huidige collegeprogramma, zoals gevraagd door SterkLokaal. 
Gedeputeerde Brink zegt toe ondersteuning te bieden aan particuliere initiatieven op het gebied van 
mobiliteit, verkeer en vervoer en het experiment AutoMaatje te faciliteren door de opschaalbaarheid te 
onderzoeken. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe op een later moment door te willen praten met PS over Drentse 
streekproducten, daarvoor wordt tijd ingeruimd. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat PS in september een GS-brief ontvangen over de stand van za-
ken m.b.t. Alliantie van Kracht en over de inspanningen/acties m.b.t. armoedebestrijding tot dusverre. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de plannen om te komen tot een proeftuin voor energietransitie voor 
Drenthe te omarmen en gaat het voorstel van een proeftuin nader onderzoeken. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat er actie komt op het energie neutraal maken van provinciale be-
zittingen. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om PS voor de komende begrotingsvergadering bij te praten over de 
organisatieontwikkeling, hij begrijpt de zorg van de Staten. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2018-11 Motie door D66, GL, SP en SL 
De motie is ingetrokken. 

Verduurzaming Provin-
ciaal Wegennet 

M 2018-12 Motie door CU, 50PLUS, SP en PVV 
De motie is ingetrokken. 

Ondersteuning particu-
liere initiatieven mobiliteit, 
verkeer en vervoer 

 
Het Statenstuk 2018-838 Voorjaarsnota 2018 wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.  
De fracties van VVD, PvdA, CDA, CU, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en SterkLokaal stemmen voor 
het voorstel. De PVV-fractie heeft een andere kijk op energietransitie en steunt de Voorjaarsnota 2018 
niet.  
 
 
H. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 juli 2018. 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.00 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 juli 2018. 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
   , griffier 


