
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst 
 

 

 

 

 

 

 

van de vergadering van  

Provinciale Staten van Drenthe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehouden op woensdag 14 november 2018 

 

 

 



 

2 

BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 14 november 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/.  

 

De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.

 

Aanwezig:  

mevrouw J. Klijnsma, voorzitter 

 

de leden: 

de heer J.J. Baltes (vicevoorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA) tot agendapunt G7 

de heer M.A.M. Berends (PvdA) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 

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 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) tot 

agendapunt G7 

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 (CU) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

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 A.A.P.M. van Berkel (PVV) 

mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer J. Vester (SP) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
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A/B. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur en heet de aanwezigen welkom.   

 

De heer Du Long (PvdA) heeft als voorzitter van de werkgroep DrEUn twee mededelingen: 

1. Op 22 november bezoekt een delegatie van PS de Landtag Niedersachsen. De Landtag Nie-

dersachsen heeft gevraagd om met een gemeenschappelijke verklaring te komen over een lobby rich-

ting Brussel en over betere verbindingen tussen Duitsland en het noorden van Nederland. De verkla-

ring zal naar de Staten gaan en indien nodig komt er een Statenstuk. 

2. De werkgroep DrEUn wil graag in een later stadium twee punten agenderen: de betere rol die Dren-

the zou kunnen spelen tijdens de Europese week (voorheen Open Days) en de betere besteding van 

gelden voor activiteiten gedurende die week. 

 

C. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 3 oktober 2018 

De besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober 2018 wordt conform concept vastgesteld. 

 

E. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

F.  Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

G. Voorstellen (van Provinciale Staten/Presidium) 

 

A-stukken 

 

G1. Statenstuk 2018-857 

 Voorstel van het Presidium van 5 november 2018, kenmerk 45/SG/201803438,  

        Vaststelling Fractievergoedingen 2017 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

G.2 Statenstuk 2018-847 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018,  

kenmerk 38/5.12/2018002179, Deelname aan de coöperatieve vereniging NDOV/DOVA;  

formalisatie van de reeds bestaande samenwerking ten behoeve van het openbaar vervoer in 

Drenthe 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

G.3 Statenstuk 2018-848 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018,  

kenmerk 38/5.3/2018002167, Belastingverordening provincie Drenthe 2019 

 

Het Statenstuk wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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Bespreekstukken (B-stukken) 

 

G.4 Statenstuk 2018-849 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018,  

kenmerk 38/5.2/2018002166, Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 Emmen 

 

Inhoud: De provincie Drenthe is bezig om het gedeelte van de N391 buiten de bebouwde kom van 

Emmen in te richten als stroomweg. Vanwege de functie van de N391, de positie in het netwerk en de 

verkeersintensiteiten is het voor Drenthe van provinciaal belang om het ontbrekende deel van de 

N391, binnen de bebouwde kom van Emmen, over te nemen van de gemeente Emmen en in te rich-

ten als stroomweg, door voornamelijk het ongelijkvloers maken van de N391. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

Het enthousiasme van de fractie van de PVV is wat bekoeld. Zij vraagt zich af welke tijdwinst het ople-

vert om van de rondweg een doorstroomweg te maken en ze vindt de kosten erg hoog. De PVV is be-

zorgd dat bestuurders zich niet aan de maximum snelheid van 70 km/u houden, als de weg een door-

stroomweg is, waar nog steeds langzamer rijdende landbouwvoertuigen op rijden. 

De fractie van de CU staat achter de uitgangspunten van wegenruil en het besluit om op hoofdlijnen 

vast te stellen, maar zij heeft vraagtekens over de financiële dekking van 25 % en zij vraagt aan GS of 

zij goed begrijpt dat GS eerst naar de Staten moet terugkeren om een besluit te nemen over de mid-

delen. De CU wil een duidelijk signaal afgeven dat zij liever ziet dat eerst projecten worden gemeld, 

voordat er een besluit over een totaalproject wordt genomen. De huidige werkwijze wil zij niet meer. 

De wegenruil is niet goed te overzien. De CU stemt toch schoorvoetend in met het akkoord vanwege 

het belang van de bereikbaarheid van Emmen.  

De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij het standpunt van de CU en wil eveneens de besluiten van 

de projecten een voor een nemen, maar zal dit akkoord niet steunen.  

De fractie van VVD gaat inhoudelijk akkoord.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink: De N391 wordt buiten de bebouwde kom opgewaardeerd. De snelheid binnen 

de bebouwde kom blijft 70 km. Geluidsoverlast voor de omwonenden wordt verminderd door het onge-

lijkvloers maken van de kruisingen en het verkeer kan beter en sneller doorrijden. GS en de gemeente 

Emmen hebben op grond van een gedegen rapport gezamenlijk besloten voor wegenruil van de N391 

en de N862 op een budgettair verenigbare wijze. Van één plek is het de vraag of er één of twee aan-

sluitingen komen. Vanwege de kosten, 6 – 7 miljoen, wordt dit nog teruggekoppeld. De stuurgroep zal 

een jaarlijkse rapportage geven aan PS over het voortgangsproces.  

Er wordt nu besloten tot een ongelijkvloerse, provinciale weg. Het grootste gedeelte van het beschik-

bare geld (de 25% dekking betreft 43% uit het Investeringsprogramma Verkeer & Vervoer (IVV) zal 

niet uit het eerste IVV, dat tot 2024 gaat, komen. De verwachting van de gedeputeerde is, dat het 

nieuwe college en de nieuwe Staten hierover in discussie zullen gaan.  

 

Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink zegt toe regelmatig terugkoppeling te geven over de uitvoering van het Bereik-

baarheidsakkoord. 

 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk  

2018-849 

Voor: 31 (VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en 50PLUS) 

Tegen:5 (PVV, GL)  

Het Statenstuk wordt aangenomen 

Bereikbaarheidsakkoord 

N391 – N862 Emmen 
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Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2018-849 Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862  

Emmen met meerderheid van stemmen aangenomen. 

De fracties van VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en 50PLUS stemmen voor het voorstel.  

De fracties van PVV en GL stemmen tegen het voorstel. 

 

G.5 Statenstuk 2018-850 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 september 2018,  

kenmerk 38/5.1/2018002165, 5e en 6e Begrotingswijziging 2018 

 

Inhoud: Alle wijzigingen voorafgaande aan de primaire Begroting 2019 zijn gebundeld in de 5e wijzi-

ging (Voorjaarsnota) en 6e wijziging (overige wijzigingen na de Voorjaarsnota 2018), zodat de wijziging 

van de (meerjarige) begroting transparant is en rechtstreekse mutaties in de nieuwe begroting tot een 

minimum beperkt worden. De ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte wordt aangegeven. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De fractie van GL komt met amendement A 2018-13 om de 5e Begrotingswijziging te laten vervallen, 

omdat er te weinig wordt gedaan met wat wenselijk en wat noodzakelijk is. Door het ontbreken van de 

vrije bestedingsruimte is dit juist extra nodig. De 6e Begrotingswijziging kan vastgesteld worden, wat 

GL betreft.  

De VVD-fractie is het eens met het amendement wat betreft het gebrek aan financiële ruimte, maar 

niet met de timing en de keuze van de middelen. Er wordt kennisgenomen van het meerjarenperspec-

tief, maar er wordt besloten over de 5e en 6e Begrotingswijziging. Het weghalen van de 5e Begrotings-

wijziging ondermijnt de hele begroting. De fractie van D66 steunt in eerste termijn het amendement  

van GL, maar zegt in tweede termijn het amendement niet te steunen, omdat posten voor een meerja-

renraming later weer aangepast kunnen worden. De fractie stemt in met de 5e Begrotingswijziging. De 

PVV-fractie stemt niet in met de 5e en 6e Begrotingswijziging, omdat een politiek besluit eerder had 

moeten worden genomen en wegens het gebrek aan vrije ruimte voor het nieuwe college en Staten. 

De huidige Staten moeten niet “over hun graf heen willen regeren”.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de fracties het recht hebben om gelden de komende jaren anders te 

besteden, maar dat ze ook de plicht hebben hierover na te denken. De heer Bijl raadt amendement  

A 2018-13 af. Er wordt voortgeborduurd op de Voorjaarsnota. Er zijn een aantal bedragen die in 2019 

op nul terugvallen en daarom wordt tot 2020 een aantal bedragen doorgetrokken met de opmerking 

dat de nieuwe Staten de precieze invulling kunnen geven.  

 

Het volgende amendement wordt ingediend: 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2018-13 Amendement door GroenLinks 

Voor: 5 (PVV, GroenLinks) 

Tegen: 31 (VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en 50PLUS) 

Het amendement is verworpen. 

5e Begrotingswijziging 

2018 

 

Na stemming is het amendement verworpen. 
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Nr.  Onderwerp 

Statenstuk  

2018-850 

Voor: 31 (VVD, PvdA, CDA, D66, SP, CU en 50PLUS)  

Tegen: 5 (PVV, GroenLinks) 

Het Statenstuk wordt aangenomen 

5e en 6e Begrotingswijzi-

ging 

 

Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2018-850 5e en 6e Begrotingswijziging met meerder-

heid van stemmen aangenomen. 

 

 

G.6 Statenstuk 2018-851 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 5 oktober 2018,  

kenmerk 39/1.1/2018002160, Begroting 2019, Nota van aanbieding 

 

Inhoud: De begroting 2019 is opgesteld op basis van een zo actueel mogelijk financieel perspectief 

met als uitgangspunt de Voorjaarsnota 2018 en de besluitvorming van de Staten daarover. In de Be-

groting 2019 zijn daarnaast enige autonome ontwikkelingen verwerkt, die afzonderlijk door middel van 

de 6e wijziging van de Begroting 2018 aan de Staten zijn voorgelegd. In de Nota van aanbieding zijn 

de hoofdlijnen van de Begroting 2019 opgenomen met daarnaast enige actuele financiële informatie 

die nog niet in de Begroting 2019 is verwerkt. 

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De fractie van SP hoopt dat het falende neoliberaal marktdenken na de verkiezing niet meer de bo-

ventoon zal voeren. Zorg, onderwijs, openbaar vervoer en energievoorziening moeten niet op winst 

gebaseerd zijn, maar op wat mensen nodig hebben. De rekening van het uitstellen van verduurzaming 

bij grote bedrijven moet niet bij gewone mensen terecht komen. De fractie is niet tegen windenergie, 

maar wel tegen de manier van besluitvorming. Zij wil dat lusten en lasten goed verdeeld worden.  

De fractie van de VVD benoemt behaalde resultaten. Zaken die de VVD nog aandacht wil geven zijn 

de Formule 1 in Assen, de verhoging van de verkeersveiligheid op de N34, ruimte voor landbouwont-

wikkeling gezien het nieuwe fosfaatbeleid, Drentse grote theaterproducties, snel internet, goede en 

bereikbare zorg. Alle partijen moeten voor deze zorg samenwerken en bekendmaken in Den Haag. De 

fractie dient samen met alle overige fracties motie M 2018-28 in, om de snelle spitstrein ook in Assen 

te laten stoppen.  

De PVV-fractie is somber over het meerjarenperspectief. Zij vraagt zich af of er wel een sluitende be-

groting is voor 2019. Het gebrek aan financiële ruimte baart zorg en lenen kost geld. De PVV stemt 

tegen deze begroting. Verder wil de fractie graag de burgers betrekken bij de begroting en liever meer 

geld voor de zorg besteden. Zij is tevens bezorgd over het CO2-beleid. In andere landen vindt meer 

uitstoot plaats, waarom moet CO2 dan hier aangepakt worden? Verder vraagt zij zich af waarom er 

geen spoorlijn tussen de Randstad, Noord-Nederland en Duitsland kan lopen via Lelystad-Lemmer-

Heerenveen-Groningen.  

De fractie van de PvdA zoekt samenwerking in politiek en samenleving. De fractie vraagt zich af of bit-

coins betrouwbaar zijn. De fractie dient twee moties in, gesteund door enkele andere fracties:  

M 2018-24 over functieverbreding Drentse dorpshuizen en M 2018-25 over de toegankelijkheidspara-

graaf. In tweede termijn geeft de PvdA aan dat zij de suggestie van gedeputeerde Bijl in de tekst van 

motie M 2018-25 heeft aangepast.  

De fractie van D66 noemt het rapport ‘Werkt het !?’ van de NRK, dat op 12 november aan de Statenle-

den is gepresenteerd door dhr. Van der Bij. Zij vraagt zich af in hoeverre GS het signaal dat daardoor 

afgegeven wordt, oppakt. De fractie uit haar zorgen over het ontbreken van de vrije bestedingsruimte, 

het aantrekken van vreemd vermogen en de dalende inkomsten voor de provincie uit de motorrijtui-

genbelasting bij uitsluitend elektrisch rijden. Verder vraagt de fractie of de Brexit nog gevolgen heeft 
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voor Drenthe. In tweede termijn dient de fractie, gesteund door GroenLinks, motie M 2018-29 in om 

geen kerncentrale in Drenthe toe te staan. Met deze motie wil D66 een signaal afgeven dat de over-

heid geen besluiten neemt waar de provincie niets over te zeggen heeft.  

De fractie van het CDA wil de lijn van het algemeen belang en het samen zoeken naar constructieve 

oplossingen aanhouden. Zij wil doorgaan met de (economische) samenwerking met de gemeenten en 

met de provincies Groningen, Fryslân en Overijssel. De fractie is blij met de verbondenheid tussen het 

koningshuis en de provincie, want deze verbinding is de basis om in Drenthe iets voor elkaar te krijgen 

en de fractie wil dit blijven doen met compassie, duurzaamheid en menselijke maat.  

De fractie van GroenLinks hoopt dat de werkgroep programmabegroting aandacht zal besteden aan 

het handhaven van procedureafspraken. Zij wil dat de provincie focust op het halen van de doelstellin-

gen van ecologie, gezondheid, waterkwaliteit en landbouw.  

De fractie van de CU pleit voor een Jozefeconomie, waarbij in rijke jaren geld aan de kant gezet wordt 

voor magere jaren. Zij wijst op het belang van het doorgeven van een gezonde aarde aan volgende 

generaties. De fractie dient motie M 2018-26 Nedersaksenlijn in, samen met  de SP, GroenLinks en 

de PvdA. In tweede termijn wordt deze motie gewijzigd. De fractie dient de motie M 2018-27 de ver-

huiscoach in, maar deze motie wordt in tweede termijn teruggetrokken. Verder vraagt zij naar de 

voortgang van de motie ‘Veilig buitengebied’.  

De fractie van 50PLUS pleit voor een evenwichtig uitkeringsbeleid en voor het optrekken van de leef-

tijdsgrens voor leningen. Ook vraagt zij aandacht voor een provincie breed actieplan tegen eenzaam-

heid. De fractie wijst op de grote behoefte aan een wooncoach, maar dat het probleem in feite ligt bij 

de onbekendheid van de inwoners. De fractie stemt in met de begroting.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl wijst erop dat de begroting structureel sluitend is.   

De in de commissie FCBE toegezegde brief over het tekort van ruim 8 ton is op 13 november toege-

zonden aan PS. Er zit ruimte in de begroting van 2019 en middelen van het Interbestuurlijk pro-

gramma (IBP) worden niet ingezet. Er zijn vooralsnog geen concrete voorstellen voor de IBP-doelen. 

Met de genoemde risicoreserve voor tegenvallers moet zorgvuldig worden omgegaan. De heer Bijl ziet 

meer in de gelijkenis van de talenten dan in de Jozefeconomie. Er moet een balans zijn over het om-

gaan met geld en middelen, zodat spaarzaamheid niet ten koste gaat van kansen. De door de PvdA 

genoemde bitcoins hebben nog niet de triple A-kwaliteit om veilig mee te beleggen.  

De heer Bijl roept op om bij motie M 2018-25 de tekst te wijzigen.   

Er zal de komende jaren veel ruimte zijn voor cultuur in Drenthe. Dit wordt in een cultuurnota uitge-

werkt. In 2020 wordt door middel van een groot theaterprogramma stilgestaan bij het feit dat de 2e WO 

75 jaar geleden beëindigd is.  

Geld lenen voor noodzakelijke grote of langdurige investeringen, zoals provinciale wegen en snel in-

ternet, is gebruikelijk. Het is juist dat wanneer elektrisch wordt gereden de opcenten opdrogen.  

De doelstelling van waterkwaliteit is vastgesteld, maar door nieuwe vaststellingstechnieken en effec-

ten uit het verleden op het grondwater wordt het steeds moeilijker om het water helemaal schoon te 

krijgen. De EU-afspraak hierbij is, dat als er op een onderdeel negatief wordt gescoord, het hele ver-

haal negatief is. De waterleidingmaatschappij Drenthe komt met investeringen, maar kan niet garan-

deren dat de doelstelling gehaald gaat worden. Het gaat wel de goede kant op.  

Het woonprobleem moet principieel door de gemeente opgelost worden, maar GS willen aansluiten bij 

activiteiten die in dit kader gebeuren. De toegankelijkheid wordt nog voor het eind van deze bestuurs-

periode bij aanbestedingen als punt opgenomen. 

Gedeputeerde Brink kijkt tevreden terug op de goede samenwerking tussen GS en PS in de afgelopen 

tijd. GS kijken uit naar een circulaire economie en wil middelen inzetten voor een duurzame economie. 

Er zijn mooie stappen gezet in werkgelegenheid en bereikbaarheid. GS gaan in gesprek met (ex-

port)bedrijven om zich voor te bereiden op mogelijke gevolgen van de Brexit. De Nedersaksen spoor-

lijn blijft in het achterhoofd. Moties van buurprovincies hierover worden in de gaten gehouden. Er is 
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nog geen realisatie van een spoorlijn tot Stadskanaal, er moet eerst een visie komen. Op 29 novem-

ber a.s. komt er een gesprek over de spitstrein. Er is steun vanuit o.a. het bedrijf Catawiki en vanuit de 

gemeente Assen. Alle fracties staan achter motie M 2018-28 over de spitstrein. Een hogesnelheid 

trein moet een speciaal spoor hebben; met minder middelen kan het bestaande tracé versneld wor-

den.  

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er doorgegaan wordt met de ontwikkeling bij landbouw- en na-

tuurbedrijven. De provincies en bedrijven mogen bijdragen leveren aan het nieuwe Gemeenschappe-

lijk Landbouw Beleid (GLB). 

Snel internet: Aan alle 24.500 witte adressen wordt breedband aangeboden.  

GS willen goede en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Drenthe. Bij Treant was een tekort aan 

kinderartsen het probleem. De gesprekspunten van de 6e zorgtafelbijeenkomst zijn aan minister 

Bruins overhandigd.  

De Staten worden op 21 november geïnformeerd over de stand van zaken van het Erm-beraad over 

weidevogels. GS kunnen zich vinden in de motie M 2018-24 van de PvdA over de functieverbreding. 

Deze motie vraagt om inventarisatie van wensen en mogelijkheden om dorpshuizen voor verschil-

lende faciliteiten geschikt te maken.   

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de klimaatdoelstellingen prioriteit hebben. In Drenthe is al een 

daling van de CO2-uitstoot, terwijl daar landelijk nog een stijging van is. Wij moeten onze eigen verant-

woordelijkheid nemen ongeacht wat anderen doen, aldus de heer Stelpstra. Er moeten consequenties 

van besluiten genomen worden, ook als die consequenties dichtbij de mensen komen. Wat betreft de 

energietransitie worden op landelijk niveau berekeningen gemaakt door het Centraal Plan Bureau 

(CPB). De Regionale Energie Strategie (RES) wordt in gezet voor de realisatie. Hier is een bedrag 

voor ingeboekt, maar vooralsnog wordt deze inboeking door de provincie opgevangen.   

Een kerncentrale zal wegens te kort aan water nooit in Drenthe komen. Motie M 2018-29 van D66 en 

GL zal niet worden gesteund door GS en wordt ontraden. 

 

 

 

Nr. 

  

Onderwerp 

Statenstuk  

2018-851 

Voor: 31(VVD, PvdA, CDA, SP, CU, CDA, D66, Groen-

Links) 

Tegen: 3 (PVV) 

Niet gestemd: de heer Neutel (CDA) en de heer Tuin 

(D66) 

Het Statenstuk wordt aangenomen. 

Begroting 2019 

Nota van aanbieding 

 

Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2018-851 Begroting 2019, Nota van aanbieding met 

meerderheid van stemmen aangenomen. 

   

Toezeggingen: 

De CvdK zegt toe om de stand van zaken over de Motie ‘veilig buitengebied’ op papier te zetten. 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat de factsheet over de 6e zorgtafel die aan minister Bruins is over-

handigd ook aan PS te gegeven.  
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Verder worden de volgende moties ingediend: 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2018-24 Motie door PvdA en mede door CDA, 50PLUS, CU, SP, 

en PVV 

Voor: 32 (VVD, PvdA, CDA, SP, CU, PVV, GroenLinks, 

50PLUS) 

Tegen: 4 (D66) 

De motie is aangenomen. 

Functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

M 2018-25 Motie door PvdA en mede door CDA, SP, Groen Links, 

50PLUS, D66, PVV 

Voor: 36 

Tegen: 0  

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Toegankelijkheidspara-

graaf 

M 2018-26 Motie door CU en mede door PvdA, SP, Groen Links  

Voor: 33 (VVD, PvdA, CDA, SP, GL, D66, CU, 50PLUS) 

Tegen: 3 (PVV) 

De motie is aangenomen. 

Nedersaksenlijn 

M 2018-27 Motie door CU en mede door 50PLUS 

De motie is ingetrokken. 

Verhuiscoach 

M 2018-28 Motie door VVD en mede door 50PLUS, PvdA, CU, CDA, 

Groen Links, SP, D66, PVV en Sterk Lokaal (in afwezig-

heid)  

Voor: 36 

Tegen: 0  

De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Snelle Spitstrein stopt ook 

in Assen 

M 2018-29   Motie door D66 en mede door Groen Links.  

Voor: 10 (SP, D66, GroenLinks) 

Tegen:26 (VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, 50PLUS) 

De motie is verworpen. 

Geen Kerncentrale in 

Drenthe 

 

 

G.7 Statenstuk 2018-853 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 oktober 2018,  

kenmerk 42/5.1/2018002359, 2e Bestuursrapportage 2018,  

7e Begrotingswijziging 2018 & 1e Begrotingswijziging 2019 

 

Inhoud: De begrotingswijziging van het lopende boekjaar (7e wijziging op de Begroting 2018) en de 

meerjarige doorwerking in de volgende boekjaren (1e wijziging op de Begroting 2019) zijn in een docu-

ment samengevoegd. In de begrotingswijziging worden alle voorstellen tot wijziging toegelicht. In de 2e 

Bestuursrapportage zijn deze wijzigingen cijfermatig per speerpunt verwerkt en met toelichting bij af-

wijkende voortgang. Verder worden er nog bijzonderheden over de afgelopen maanden genoemd.  

 

Samenvattende reactie van de fracties:  

De fractie van de PVV vraagt zich af of met het budget dat over blijft in 2019 het begrotingstekort 

wordt opgevangen. Verder vraagt de fractie zich af of de overgebleven middelen voor de vaarwegen 

naar de algemene middelen gaan of naar de vaarwegen.  
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van de reservering voor de indexprijsstij-

ging. Er is ruimte voor de Staten om invulling te geven aan onbenoemde posten.  

De overgebleven middelen van de vaarwegen zijn toegewezen aan de algemene middelen en gaan 

dus niet naar de reserve.  

 

Nr.  Onderwerp 

Statenstuk  

2018-853 

Voor: 31(VVD, PvdA, CDA, SP, D66, CU, GroenLinks, 

50PLUS) 

Tegen: 3 (PVV) 

Het Statenstuk wordt aangenomen. 

2e Bestuursrapportage, 7e 

Begrotingswijziging 2018 

& 1e Begrotingswijziging 

2019 

 

Na beraadslaging en stemming is het Statenstuk 2018-853 2e Bestuursrapportage 2018, 7e Begro-

tingswijziging 2018 & 1e Begrotingswijziging 2019 met meerderheid van stemmen aangenomen. 

 

 

H. Sluiting 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 december 2018. 

De vergadering wordt gesloten om 15.35 uur. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 19 december 2018. 

 

 

 

   , voorzitter 

 

 

 

   , griffier 



M 2018-24

AANGENOMEN

PvoA CDA

ChristenUnie PARTU VOOR DE VRUHETD

Motie: functieverbreding van Drentse dorpshuizen

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op woensdag 14 november 2018,

Constaterende dat:

ln de kleine kernen bínnen Drenthe het voorzieningenniveau de
aankomende jaren als gevolg van krimp verder onder druk komt te staan en

het aandeel ouderen in de Drentse samenleving zaltoenemen;

Het organiseren van goede, bereikbare voorzieningen ten aanzien zorg,
sport, cultuur en bibliotheken van groot belang is voor de leefbaarheid in

Drentse dorpen;

Roepen het College op:

Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid en de mogelijkheden om
dorpshuizen in Drenthe voor uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken;

Om op basis van deze inventarisatie experimenteergeld ter beschikking te
stellen, om middels een aantal pilots de provinciale plus t.a.v. de
gemeentelijke taken in de functieverbreding van dorpshuizen en

leefbaarheid te kunnen verkennen.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Rudolf Bosch

CDA Bart van Dekken

50 Plus Frank Duut

ChristenUnie Bernadette van den Berg

SP Wim Moinat

PVV Nico Uppelschoten

$P.

a

a

a

a

PtU S

I



Toelichting

Veel dorpshuizen in Drenthe zijn zich aan het bezinnen op de functionele invulling van hun
gebouwen. Voor het opzetten van innovatieve concepten voor dorpshuizen is binnen de

reguliere exploitatie van dorpshuizen echter nouwelijks ruimte. Deze motie is erop gericht om
enige ruimte te bieden om via een of een oontal pilots te kijken hoe dorpen binnen hun
dorpshuizen zelf vorm kunnen geven aan de voorzieningen en hun dorpshuizen hiervoor geschikt

kunnen maken.



PvoA CDA $P.
GNOEilLIilKS

AANGENOMEN

PARTU VOOR DE VRtrHËtD

M 2018-25

D66

PLU S

I

MOTIE

Motie: toegan kel ij kheidsparagraaf

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Constaterende dat:

' Het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ondanks eventuele lichamelíjke
of geestelijke beperkingen, naar vermogen kan meedoen een breed gedragen uitgangspunt
binnen deze Staten is;

Overwegende dat:

' Overheden sinds l januari 2OI7 op basis van een aanpassing van de Wet 'gelijke behandeling
inzake de rechten van personen met een handicap of chronische ziekte'verplicht zijn in hun
beleid uitvoering te geven aan het VN-verdrag;

Van mening zijnde dat:
. De provincie Drenthe voor de uitvoering van provinciale taken en bij subsidieverstrekking

actief moet inzetten op bevordering van toegankelijkheid;

Roepen het college op:

' Om nog voor het einde van deze collegeperiode met een voorstel richting Provinciale Staten te komen
waarbij in haar subsidieverordening toegankelijkheid als apart aandachtspunt is opgenomen en waarin
bij nieuwe aan- of uitbestedingen het thema toegankelijkheid in de toetsing wordt meegewogen;

en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

CDA

SP

Groen Links

50 Plus

D66

PW

Rudolf Bosch en Ralph du Long
Bart van Dekken

Wim Moinat
Hans Kuipers
Frank Duut
Jurr van Dalen

Nico Uppelschoten
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Toelichting op de motie
Op lj iuli 2076 heeft Provinciale Staten van Drenthe bij motie (M2016-23) unanîem oangegeven dat het
creëren van bewustwording voor het thema toegankelijkheid van voorzieningen en informatie in de breedste
zin van het woord von belang ls. Sinds die dotum heeft de provincie belangrijke stappen gezet om de fysieke
toegankeliikheid binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en te verbeteren. Desondonks vindt bij de
uitvoering van provinciale taken door verbonden partijen, provinciale uitvoeringsorganisaties of bij het
verstrekken von provinciale subsidies geen toetsing ploots op toegonkelijkheidsaspecten. Dit leidt ertoe dat bij
de uitvoering van provinciaal beleid niet of onvoldoende stilwordt gestoan bij het thema toegankelijkheid,
zoals bii de inrichting vdn notuurgebieden of omdat er geen expliciete opdracht is verleend om ook
toegankelijkheid in overwegingen mee te nemen, zodot men zich niet verplicht voelt hieraan te denken.
Deze motie is bedoeld om ook bij de uitvoering von provinciale taken door externe organisoties het thema
toegankelijkheid op de ogenda te zetten. De eerste stap ¡n een dergelijk proces is bewustwording. Het expliciet
benoemen van toegankelijkheid als oandachtspunt in de provinciale subsidieverordening en bij aanbestedingen
is bedoeld om portners ol in een vroeg stadium te wijzen op het belong von toegankelijkheid, en dit thema
actief uit te dragen. Als provincie kunnen we dit bewustwordingsproces in de samenleving bevorderen door ook
voor de uitvoering van provinciale token toegankelijkheid als de norm te benoemen.
Het opnemen von toegankelijkheid als toetsingscriterium betekent niet, dat wanneer een organisatie
onevenredig veel inspanningen moet doen om toegankelijkheid te bevorderen, een subsidie niet verstrekt
wordt. Het is dus niet de bedoeling om dit als'horde' eis op te leggen, maar het is eerder bedoeld om
uitvoeringsorganisaties bewust te moken van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om tot een
inclusieve samenleving te komen, en de ombities van de provincie om iedereen mee te kunnen loten doen.
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AANGENoMEN M 2018-26

ChristenUnie
O Ceef geloof een stem

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 november
2018 GROENTINKS
kennis genomen hebbende van de Begroting 2019, Statenstuk 201g-g51

constaterende dat de Begroting onder 3.1 'versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor'tot
doelstelling heeft, waaronder verbeterde achterlandverbindingen;

overwegende dat deze Staten gesproken hebben over verbetering van de corridor Emmen - Groningen,
daarbij prioriteit hebben gegeven aan de N34, zonder de spoorlijn definitief aan de kant te zetten;

overwegende dat het belang van een spoorverbínding tussen Emmen en Stadskanaal, en daarmee tussen
Twente en Groningen, de provinciegrenzen overstijgt, zoals ook blijK uit de aangenomen motie (Mg d.d. 7
november 2018) in de provinciale staten van Overijssel;

plaatsen de Nedersakenlijn op de Lobby Top 10, om het belang van én de financiële ondersteuning voor de
realisatie van deze spooruerbinding bij het Rijk en de Europese Commissie onder de aandacht te brengen;

verzoeken het college aan te sluiten bij de buurprovincies om te komen tot een gezamenlijke visie op de
Nedersaksenlijn, waaronder begrepen de verdeling van de financiële lasten van de investeringen in de
ontbrekende infrastructuur over de bestuursorganen (o.a. 3 provincies, Rijk, Europa);

en gaan over tot de orde van de dag

MOTIE NEDERSAKSENLIJN

R.R. Pruisscher
ChristenUnie

H. Loof

PvdA

$P.@PvdA

W.L.H. Moinat
SP

J.N. Kuipers

GroenLinks



TOELICHTING

De ChristenUnie is altijd groot voorstander geweest van de spoorlijn Emmen - Stadskanaal. Deze verbinding
is goed voor de bereikbaarheid en mobiliteit van onze inwoners in de Veenkoloniën, zowel in Drenthe als in
Groningen en in noord-oost Overijssel. Deze lijn is van belang voor de leefbaarheid en sociaal-economische
ontwikkelingen langs de oostgrens van Noord-Nederland. Daarnaast is deze verbinding relevant voor het
goederenvervoer en biedt het een alternatief bij stremming op het traject Groningen - Zwolle.

Op 7 november 2018 hebben de Provinciale Staten van Overijssel de motie Spoorverbinding Twente -
Groningen (ChristenUnie, CDA, Groenlinks) aangenomen. Deze motie roept het college op om met de
buurprovincies te werken aan een gezamenlijke visie op de Nedersakenl'rjn, en provinciale staten in 2019
over de voortgang te rappofteren.

In een reactie op RTV Noord geeft gedeputeerde Brink aan dat "het natuurlijk mooi is wanneer deze treinlijn
gerealiseerd kan worden."l Daarbij geeft de gedeputeerde aan dat de aanpak van de N34 meer oplevert
voor Drenthe, Maar het belang van de Nedersaksenlijn tussen Twente en Groningen via Emmen overstijgt de
provinciegrenzen. Tevens gaf gedeputeerde Brink aan: "ik speel graag mee met de buuftprovincies, maar
andere partijen moeten de aftrap nemen." Daarom roepen we met deze motie het college op om aan te
sluiten bij ontwikkelingen rond de Nedersaksenlijn bij de buurtprovincies.

Om de Nedersakenlijn mogelijk te maken moet geïnvesteerd worden in ontbrekende infrastructuur tussen
Emmen en Stadskanaal, vooral op Drents grondgebied, Omdat het belang van deze spoorlijn de
provinciegrenzen overstijgt, mogen de lasten van deze investeringen niet alleen ten laste van de provincie
Drenthe komen, terwijl ook de provincies Groningen en overijssel daarbíj belang hebben. Daarnaast moet de
lobby naar het Rijk en de Europese Commissie worden ingezet, die beiden belang hechten aan goede
(boven)regionale verbindingen.

t https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201131/ChristenUnie-aan-zet-bij-spoorlijn-Twente-Groningen
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AANGENOMEN
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MOTIE - SNELLE SPITSTREIN STOPT OOK ¡N ASSEN

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 14 november 2018, ter
behandeling van Statenstuk 2018-851 Begroting 2019,

Constaterende
o Dat de NS een proef gaat doen met een snelle spitstrein van Groningên naar de randstad¡ Dat de NS voornemens is om daarbijop geen enkelstation in Drenthe te stoppen

Verzoeken het Gollege van Gedeputeerde Staten omo de NS met klem te veaoeken de reizigers uit Drenthe en delen van Groningen en Friesland
ook te laten profiteren van deze snelle verbinding van het Noorden met de randstad, en
daarvoor station Assen als stopplek op te nemen in het traject

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fracties

WD 50 PluE
W. Meeuwissen F. Duut
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A. van der Ham B. van den Berg
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