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A/B. Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 14.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter deelt mee dat er twee wijzigingen zijn in de Statenstukken die worden behandeld bij de
agendapunten H6 en H7.
Bij agendapunt H6 waren vijf kandidaten voorgedragen voor het lidmaatschap van het Statenberaad
noordelijke Samenwerking. De heer Smits (VVD) heeft zich teruggetrokken.
Bij agendapunt H7 waren vier kandidaten voorgedragen voor het lidmaatschap van de Algemene vergadering IPO. De heer Bos (GroenLinks) en mevrouw Vedder (CDA) hebben zich teruggetrokken.

C.

Vaststelling van de agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

D.

Presentatie Collegeprogramma 2019-2023 en kandidaat-gedeputeerden

De voorzitter bedankt de heer Smid (burgemeester van de gemeente Noordenveld). Hij is technisch
voorzitter geweest bij het formatieproces. De heer Smid ontvangt bloemen.
Toelichting van de formateur:
De formateur, de heer Bijl (PvdA), presenteert het nieuwe Collegeprogramma ‘Drenthe, mooi voor elkaar’ voor de periode 2019-2023. In het College-akkoord staat in hoofdlijnen het beleid van Drenthe
voor de komende periode beschreven. Er is goed overleg geweest tussen de fractie van PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie. De vijf fracties delen hun visie op Drenthe, er is een akkoord op
hoofdlijnen, er is ruimte voor ideeën van alle fracties, van gemeenten en van inwoners. Ook geeft de
formateur aan dat dit Drentse parlement bestaat uit twaalf partijen en dat de nadruk ligt op samen te
besturen. De heer Bijl meldt dat er een nieuwe investeringsagenda is, met een bedrag van 50 miljoen
euro. Het staat niet vast waar dit geld aan uitgegeven gaat worden. Dit gaat in overleg met de Staten
vorm krijgen. Ook ontstaat er met nieuwe partijen, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie,
een nieuwe dynamiek.
Samenvattende reacties van de fracties:
De fractie van Forum voor Democratie feliciteert de vijf fracties met hun coalitieakkoord, maar geeft
aan dat het akkoord lijkt op een reclamefolder (‘iedereen komt aan zijn trekken’), en er is sprake van
vaag taalgebruik. Het akkoord is nog weinig concreet. Onduidelijk is welke maatregelen GS gaan nemen en wat er gaat veranderen. Forum voor Democratie is positief over het gebaar van het college dat
het met iedereen wil samenwerken, maar "ruimte voor oppositie is mooi, maar had dan gewoon een
zakencollege gevormd”, aldus de fractie.
De PvdA-fractie is positief over het transparant verlopen proces van de collegevorming. De partij is blij
met het coalitieakkoord met daarbij de nadruk op ‘samen’, samen met het Drents parlement, met gemeenten, met netwerkpartners en inwoners komen tot mooie plannen voor Drenthe. De kwaliteit van
bestaan staat voorop. De sociale agenda gaat geconcretiseerd worden samen met PS en de inwoners van Drenthe.
De fractie van de PVV had liever gezien dat Forum voor Democratie in plaats van GroenLinks in het
college was gekomen. FvD kwam vanuit het niets met zes zetels in de Staten. Nu waren 5 partijen nodig voor de collegevorming, niet vanwege de inhoud maar vanwege het aantal zetels, aldus de PVV.
De fractie vindt de samenstelling van het college niet representatief voor de Drentse bevolking.
Het coalitieakkoord roept bij de PVV taalkundige weerstand op; ‘mooi voor elkaar’, ‘alles is in orde’.
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Vraag is wat staat inhoudelijk centraal voor het collegeprogramma. De PVV had graag een concreter
akkoord gezien.
De VVD-fractie is tevreden over het verloop van de collegevorming en met het voorliggende akkoord.
Drenthe is een pracht provincie om te wonen, werken en leven. In het coalitieakkoord staan voldoende
concrete voorbeelden om aan de slag te gaan. Het akkoord is niet dichtgetimmerd, het is richtinggevend.
De fractie van de SP is in hoofdlijnen positief over het coalitieakkoord, maar geeft aan politieke keuzes
te missen in het akkoord (wat gaan we doen, hoe gaan we het doen). De SP is positief over alle zaken
die er over het openbaar vervoer in het akkoord staan en is tevreden dat de sociale agenda meer aandacht krijgt. Ook is de fractie benieuwd naar de samenwerking met de staten, ‘aan ons zal het niet liggen’, aldus de SP.
De CDA-fractie feliciteert de fracties met de collegevorming en het coalitieakkoord. De fractie is positief over de plannen op innovatief beleid rond krachtige steden en de samenwerking met andere provincies en waterschappen. De fractie spreekt van een dynamisch creatief akkoord en kijkt uit naar een
constructieve samenwerking.
De fractie van D66 zet een vraagteken bij de representativiteit van het college en betreurt het er geen
vrouw onder de nieuwe gedeputeerden is. Verder vindt D66 dat er veel voortzetting van bestaand beleid in het collegeakkoord zit, de fractie vraagt waar de vernieuwing zit. De fractie had graag een uitdagender akkoord gezien. D66 geeft aan de plannen van het college kritisch en constructief te zullen volgen.
De GroenLinks-fractie geeft aan verheugd te zijn dat de partij, voor het eerst in het bestaan van
GroenLinks Drenthe, deel uit maakt van het dagelijks bestuur van de provincie. De fractie heeft eigen
accenten kunnen aanbrengen in het coalitieakkoord, er komt extra aandacht voor natuur en biodiversiteit. GroenLinks respecteert de bestaande afspraken ten aanzien van gedeeltelijke verdubbeling van
de N34 en het beleid t.a.v. Groningen Airport Eelde. Provinciale Staten hebben hierover besluiten genomen. GroenLinks wil samen met de coalitie- en oppositiepartijen aan de slag met dit coalitieakkoord.
De fractie van de Partij voor de Dieren mist in het coalitieakkoord een integrale benadering; er is
sprake van een economische benadering i.p.v. een ecologische benadering. Natuur is geen luxe,
maar een noodzaak van bestaan. De fractie mist duidelijke groene keuzes. Het collegeprogramma
had concreter mogen zijn.
De ChristenUnie-fractie is tevreden over het coalitieakkoord. Er is oog voor toekomstige generaties.
Iedereen telt, aandacht van jong naar oud. Positief is de fractie over de aandacht voor klimaat & energie en bereikbare voorzieningen, er moet geïnvesteerd worden in mobiliteit.
De fractie wil aan de slag met het collegeprogramma en ziet uit naar de samenwerking met PS en GS.
Samenvattende reactie van de formateur:
Volgens de heer Bijl is er een geheel nieuw collegeprogramma ontwikkeld onder de titel ‘Drenthe,
mooi voor elkaar’. Hij geeft aan dat de diversiteit groot is met 12 partijen in Provinciale Staten.
De heer Bijl meldt nogmaals dat het huidige college gevormd is op basis van de verkiezingsuitslag, en
het kan niet naar ieders wens zijn. Maar dit college wil ‘met open handen’ de samenwerking aangaan.
Het gaat dan om samenwerken op argumenten en er zijn uitdagingen.
De sociale agenda is van groot belang, de mensen in Drenthe staan centraal.
Presentatie kandidaat-gedeputeerden:
De fractievoorzitters van de PvdA, de VVD, het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie stellen hun kandidaat-gedeputeerde voor, te weten de heren Bijl (PvdA), Brink (VVD), Jumelet (CDA), Kuipers
(GroenLinks) en Stelpstra (ChristenUnie).
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E.

Benoeming en installatie gedeputeerden

Het onderzoek naar de benoembaarheid van de kandidaat-gedeputeerden heeft door een afvaardiging van de commissie van de geloofsbrieven maandag 27 mei jl. plaatsgevonden. De afvaardiging
bestond uit: mevrouw Dikkers (SP), mevrouw Haan (GroenLinks) en mevrouw Potharst (Partij voor de
Dieren). Mevrouw Dikkers treedt op als rapporteur.
Voorafgaand aan genoemd onderzoek heeft een integriteitstoets plaatsgevonden door een extern bureau, de uitkomsten hiervan zijn door de commissie van de geloofsbrieven meegenomen in het onderzoek.
Het advies van de commissie is dat zij alle kandidaten benoembaar acht. Provinciale Staten besluiten
overeenkomstig dit advies.
Op voorstel van de voorzitter worden tot leden van het stembureau benoemd: de heer Mäikel-van Luttikhuizen (SP), de heer Vorenkamp (PVV) en de heer S. Vegter (CDA). De heer Mäikel-van Luttikhuizen is rapporteur.
Vervolgens stemmen Provinciale Staten over de benoeming van de kandidaat-gedeputeerden. De
stemming is als volgt verlopen:
- Kandidaat-gedeputeerde Bijl: van de 38 stemmen zijn er 37 voor de benoeming van de heer Bijl
uitgebracht. Er is één onthouding.
- Kandidaat-gedeputeerde Brink: van de 38 stemmen zijn er 37 voor de benoeming van de heer
Brink uitgebracht. Er is één onthouding.
- Kandidaat-gedeputeerde Jumelet: van de 38 stemmen zijn er 34 voor de benoeming van de heer
Jumelet uitgebracht. Er zijn vier onthoudingen.
- Kandidaat-gedeputeerde Kuipers: van de 38 stemmen zijn er 32 voor en drie tegen de benoeming van de heer Kuipers uitgebracht. Er zijn drie onthoudingen.
- Kandidaat-gedeputeerde Stelpstra: van de 38 stemmen zijn er 33 voor en één tegen de benoeming van de heer Stelpstra uitgebracht. Er zijn vier onthoudingen.
Alle kandidaat-gedeputeerden aanvaarden de benoeming tot gedeputeerde en ze ondertekenen de
Verklaring Drentse gedragscode integriteit voor de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden
Provincie Drenthe.
Vervolgens leggen de heren Bijl en Kuipers de verklaring en belofte af. De heren Brink, Jumelet en
Stelpstra leggen de eed af. Hiermee zijn alle kandidaten geïnstalleerd als gedeputeerde in het nieuwe
college. De gedeputeerden ontvangen bloemen en felicitaties van de voorzitter.

F.

Benoeming en installatie nieuwe Statenleden

Na de benoeming van vijf Statenleden tot gedeputeerde dienen vijf nieuwe Statenleden te worden toegelaten om voltallig te zijn. De opvolgers zijn de heer Bosch (PvdA), mevrouw Slagt-Tichelman
(GroenLinks), de heer Veldsema (ChristenUnie), de heer Zuur (CDA) en mevrouw Zwaan-Alberts
(VVD).
Een afvaardiging van de commissie van de geloofsbrieven heeft maandag 27 mei onderzoek gedaan
naar de geloofsbrieven van de vijf te benoemen Statenleden. De afvaardiging bestond uit mevrouw
Kort (PVV), de heer Pragt (D66) en mevrouw Udinga (VVD). Mevrouw Kort treedt op als rapporteur.
De commissies heeft de overlegde stukken in orde bevonden en adviseert de Staten de kandidaatstatenleden toe te laten tot Provinciale Staten van Drenthe. De Staten nemen het advies over.
De vijf nieuwe statenleden hebben de Verklaring Gedragscode integriteit Provinciale Staten Drenthe
ondertekend.
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Vervolgens leggen de heer Bosch, mevrouw Slagt-Tichelman en mevrouw Zwaan-Alberts de verklaring en belofte af. De heer Veldsema en de heer Zuur leggen de eed af. Hiermee zijn de kandidaten
geïnstalleerd als Statenlid. Zij ontvangen bloemen en felicitaties van de Commissaris van de Koning.

G.

Benoemingen en afscheid commissieleden, niet zijnde statenleden

De heer Van der Weg (SP), mevrouw Mensen-Maat (PvdA), de heer Berends (PvdA), de heer
Pormes (GroenLinks), de heer Van Liempd (GroenLinks), mevrouw Zouine (D66), de heer Koopmans
(PVV), de heer Moltmaker (VVD), de heer Post (ChristenUnie) en mevrouw Zuiker (Partij voor de
Dieren) worden bij acclamatie benoemd tot commissielid, niet zijnde statenlid. De nieuwe commissieleden hebben de Verklaring Gedragscode integriteit Provinciale Staten Drenthe ondertekend. Zij ontvangen felicitaties en bloemen van de voorzitter.
Er wordt afscheid genomen van de commissieleden uit de vorige statenperiode, te weten mevrouw
Reuver (GL), de heren Bergwerf (50PLUS), Greven (SterkLokaal), Prins (SterkLokaal), Van Middelaar
(SP) en Wanningen (VVD).
De heren Bergwerf, Greven en Prins zijn niet aanwezig tijdens de vergadering. De voorzitter spreekt
een dankwoord uit naar de vertrekkende bijzondere commissieleden mevrouw Reuver, de heer Van
Middelaar en de heer Wanningen. Zij ontvangen uit handen van de voorzitter bloemen en een cadeau,
zijnde een kleurenhoutsnede ‘bloemende heide’ van Grietje Postma.

H.

Overige benoemingen en voordrachten

H1. Benoeming voorzitters en leden Statencommissie, Statenstuk 2019-883
De heer Vegter (CDA) wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de Statencommissie Financiën,
Cultuur, Bestuur en Economie. Ook de heer Serlie (VVD) wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter
van de Statencommissie Omgevingsbeleid.
Tevens wordt de samenstelling van de Statencommissies als volgt vastgesteld:
Leden van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE):
1. mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
2. de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie)
3. de heer E. Bos (GroenLinks)
4. de heer B. van Dekken (CDA)
5. mevrouw G.J. Dikkers (SP)
6. mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
7. mevrouw S.D. Kort (PVV)
8. de heer R. du Long (PvdA)
9. de heer H. Loof (PvdA)
10. de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP)
11. mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)
12. mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA)
13. mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)
14. de heer P. Moltmaker (VVD)
15. de heer H. Omlo (Forum voor Democratie)
16. de heer H.J. Pragt (D66)
17. de heer S.R. Pormes (GroenLinks)
18. de heer H. Post (ChristenUnie)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren)
mevrouw J.A. Roggen (PvdA)
de heer G. Serlie (VVD)
mevrouw A. Udinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer G. Zuur (CDA).

Leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB):
1. de heer M.A.M. Berends (PvdA)
2. de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie)
3. de heer R.A.A. Bosch (PvdA)
4. de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie)
5. de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie)
6. mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
7. de heer T.A. Koopmans (PVV)
8. de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)
9. de heer J.J. Moes (VVD)
10. de heer W.L.H. Moinat (SP)
11. de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)
12. mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren)
13. de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
14. de heer J.G.M. Schomaker (PvdA)
15. mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks)
16. de heer J. Smits (VVD)
17. mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA)
18. de heer S.J. Vegter (CDA)
19. de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
20. de heer A. Vorenkamp (PVV)
21. de heer H. van de Weg (SP)
22. mevrouw B. Zouine (D66)
23. mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren)
24. mevrouw F. Zwaan-Alberts (VVD)
25. de heer P.A. Zwiers (PvdA).

H2. Benoeming tweede vicevoorzitter Provinciale Staten, Statenstuk 2019-884
Bij acclamatie wordt de heer Blinde (Forum voor Democratie) benoemd tot tweede vicevoorzitter van
Provinciale Staten.

H3. Benoeming leden Begeleidingscommissie Accountant, Statenstuk 2019-885
Het Presidium van 20 mei jl. heeft voorgesteld de heer Vegter (CDA) als voorzitter van de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) te benoemen. De voorzitter van de commissie FCBE is q.q. voorzitter van de BCA. Bij acclamatie worden de heren Bos (GroenLinks), Serlie (VVD), Vorenkamp (PVV)
en de heer Zuur (CDA) benoemd tot leden van de Begeleidingscommissie Accountant.
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H4. Benoeming leden Werkgeverscommissie Statengriffie, Statenstuk 2019-886
Het Presidium van 20 mei jl. heeft voorgesteld de heer Smits (VVD) als voorzitter van de Werkgeverscommissie Statengriffie te benoemen. Bij acclamatie worden mevrouw Slagt-Tichelman (GroenLinks)
en de heren Loof (PvdA), de heer Mäkel-van Luttikhuizen (SP) en de heer Uppelschoten (PVV) benoemd tot leden van de Werkgeverscommissie Statengriffie.

H5. Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer, Statenstuk 2019-887
De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen ieder drie Statenleden voordragen voor de Raad
van Advies Noordelijke Rekenkamer. Bij acclamatie worden mevrouw Dikkers (SP) en de heren Moes
(VVD) en de heer Uppelschoten (PVV) benoemd tot leden van de Raad van Advies Noordelijke
Rekenkamer.

H6. Aanwijzing leden Statenberaad Noordelijke Samenwerking, Statenstuk 2019-888
De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe kunnen ieder drie Statenleden voordragen voor het Statenberaad Noordelijke Samenwerking.
Voor het Statenberaad Noordelijke Samenwerking hebben de fracties vier kandidaten voorgedragen.
Over de aanwijzing van de drie leden vindt een schriftelijke stemming plaats.
Deze is als volgt verlopen:
de heer E. Bos (GroenLinks)
30 uitgebrachte stemmen
de heer Van Dekken (CDA)
35 uitgebrachte stemmen
de heer Schomaker (PvdA)
36 uitgebrachte stemmen
de heer Uppelschoten (PVV)
10 uitgebrachte stemmen.
Dit betekent dat de heren Bos, Van Dekken en Schomaker zijn voorgedragen als lid van het Statenberaad Noordelijke Samenwerking. Aldus wordt besloten.

H7. Aanwijzing leden Algemene vergadering IPO, Statenstuk 2019-889
Het Presidium van 20 mei jl. heeft voorgesteld de heer Smits (VVD) als lid voor te dragen voor de Algemene vergadering IPO, dit in verband met zijn voorzitterschap van de Werkgeverscommissie. Dit
voorstel wordt bij acclamatie bekrachtigd.
Voor de andere vacature hebben de fracties twee kandidaten voorgedragen. Over de aanwijzing vindt
een schriftelijke stemming plaats.
Deze is als volgt verlopen:
de heer Camies (Forum voor Democratie)
14 uitgebrachte stemmen
de heer Moinat (SP)
22 uitgebrachte stemmen
Dit betekent dat de heer Moinat (SP) en de heer Smits (VVD) zijn voorgedragen als lid van de Algemene vergadering IPO. Aldus wordt besloten.

I.

Sluiting

De voorzitter dankt de leden van het stembureau voor hun verrichtte werkzaamheden.
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De aanwezigen worden uitgenodigd om in de ontvangsthal onder het genot van een hapje en een
drankje de benoemde Statenleden, gedeputeerden en bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden te feliciteren. Tevens kan dan afscheid genomen worden van de vertrekkende commissieleden.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 3 juli 2019.
De vergadering wordt gesloten om 17.25 uur.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2019.

, voorzitter

, griffier
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