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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 17 april 2019 
 
 
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 R. du Long (PvdA, vicevoorzitter vanaf  
 agendapunt D2) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer C. Bijl (PvdA, demissionair gedepu-
teerde) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer H. Brink (VVD, demissionair gedepu-
teerde) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
de heer H.J. Jumelet (CDA, demissionair  
gedeputeerde) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer R. Mäkel-van Luttikheuzen (SP) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
de heer D. Oosterveen (SterkLokaal) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer T. Stelpstra (CU, demissionair gedeputeerde) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw J. Stapert, plv. griffier 
 
 
 
Afwezig: 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A/B. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering. De voorzitter geeft aan dat de vergadering vooral in 
het teken zal staan de resultaten van de informatieronde van de informateur. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
D. Voorstellen  
 
D1. Statenstuk 2019-876 

 Voorstel van het Presidium van 15 april 2019, Instelling Commissie voor de Geloofs 
 brieven 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
Hiermee is de instelling van de Commissie voor de Geloofsbrieven een feit. De Commissie bestaat uit 
de volgende leden: de heer B. van Dekken (CDA), mevrouw G.J. Dikkers (SP), de heer F. Duut 
(50PLUS), mevrouw H.T. Haan (GroenLinks), mevrouw S.D. Kort (PVV), de heer D. Oosterveen 
(Sterk Lokaal), mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren), de heer H.J. Pragt (D66), de heer 
R.R. Pruisscher (ChristenUnie), mevrouw J. Roggen (PvdA), mevrouw A. Udinga (VVD) en de heer 
H. Velzing (Forum voor Democratie). 
 
 
D2. Statenstuk 2019-877 
 Voorstel van het Presidium van 15 april 2019, Benoeming vicevoorzitter Provinciale Staten  
 van Drenthe 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard 
Bij acclamatie wordt de heer Du Long benoemd tot vicevoorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter 
feliciteert de heer Du Long met zijn benoeming, waarna hij plaatsneemt naast de voorzitter.  
 
 
E. Rapportage Informatie 
 
De voorzitter bedankt de informateur mevrouw Goettsch voor het geleverde werk. De voorzitter stelt 
voor om het agendapunt als volgt af te handelen: de heer Bijl meldt de stand van zaken betreffende 
het informatieproces. Mevrouw Goettsch is aanwezig om eventueel toelichtende vragen van de Sta-
tenleden te beantwoorden. Hierna geven de fracties een inhoudelijke reactie. De Statenleden stem-
men hiermee in. 
  
De heer Bijl (fractievoorzitter van de grootste partij, PvdA) geeft aan het van belang te vinden dat er 
een gesprek heeft plaatsgevonden met alle partijen. In de informatiefase moest duidelijk worden hoe 
de verschillende partijen zich verhouden tot elkaar, de gespreksverslagen zijn, dit is een novum, open-
baar. Met een aantal partijen was overeenstemming over sommige onderwerpen, over andere onder-
werpen niet. Zo is het programma klimaat en energie in de gesprekken van belang geweest.  
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Belangrijk is de relatie met Provinciale Staten, zo is uit de gesprekken gebleken. Een grotere rol voor 
de Staten is het idee, aldus de heer Bijl. 
Gezien de uitkomsten van de gesprekken is er voor de PvdA voldoende inhoudelijke basis om te  
onderhandelen met VVD, CDA, CU en GroenLinks. Het streven is een coalitie te vormen van deze 
5 partijen en te pogen een programma ‘op hoofdlijnen’ samen te stellen. De beoogde coalitie wil ook 
oog hebben voor oppositiepartijen. 
De PvdA-fractie kan instemmen met het advies van de informateur, er is sprake van een helder ver-
slag. De heer Bijl geeft aan dat het voorstel is dat hij formateur gaat worden en dat een onafhankelijk 
adviseur de gesprekken zal begeleiden. 
 
De fractie van de PVV geeft aan blij te zijn met de gespreksverslagen. De fractie had verwacht dat dui-
delijker vermeld zou zijn waarom niet verder is gesproken met de fractie van Forum van Democratie. 
Dit om te bezien of verschillen te overbruggen waren. De informateur geeft als reactie een beeld te 
hebben geschetst van mogelijke samenwerkingen en kansen op succesvolle onderhandelingen. Een 
informateur onderhandelt niet en verzamelt ook geen conclusies. 
De 50PLUS-fractie vraagt of een mogelijke coalitie van PvdA, VVD, CDA, CU en GroenLinks recht 
doet aan de verkiezingsuitslag. De heer Bijl geeft aan dat het verschil qua standpunt over klimaat en 
energie met de fractie van Forum voor Democratie groot was. Daarna is gezocht naar een vijfde partij, 
te weten GroenLinks.  
 
De fracties geven vervolgens hun inhoudelijke reactie op de rapportage van de informatie op volgorde 
van de grootte (van de fracties). 
De fracties zijn unaniem in hun lof over de informateur. De gesprekken met mevrouw Goettsch zijn als 
constructief en plezierig ervaren.  
De fractie van Forum voor Democratie geeft aan teleurgesteld te zijn. Als grootste winnaar van de ver-
kiezingen is de partij voorlopig buitengesloten. De bevolking heeft zich uitgesproken, maar hier wordt 
nu niets mee gedaan. De fractie heeft in gesprekken aangegeven mee te willen gaan met het VVD-
programma over energietransitie. V.w.b. het sociale beleid sluit FvD bij de PvdA aan. De fractie van 
FvD zegt te denken in mogelijkheden en compromissen. In de wandelgangen heeft de fractie andere 
geluiden gehoord dan in de gespreksverslagen valt te lezen. Desgevraagd geeft Forum voor Demo-
cratie aan de gespreksverslagen te hebben goedgekeurd. Maar de verschillen die andere partijen 
zien, ziet Forum voor Democratie niet, dat maakt overleg moeilijk. De fractie wenst de formateur suc-
ces. 
De VVD-fractie geeft aan overeenkomsten te zien met Forum van Democratie en had met deze partij 
een coalitie willen vormen, om die reden is de VVD ook teleurgesteld. Maar Forum voor Democratie 
wilde geen concessies doen v.w.b. energietransitie. VVD is niet tegen iedere vorm van energietransitie 
en wil vol inzetten op de overstap naar duurzame energieopwekking, maar pleit wel voor betaalbaar-
heid. De partij praat nu met GroenLinks, er zijn zeker overeenkomsten, maar ook verschillen in stand-
punten, zoals bij economie, bereikbaarheid en recreatie.  
De fractie van het CDA kan zich vinden in de voorgestelde formatieconclusie. De fractie staat achter 
een programma op hoofdlijnen, met PS als hoogste orgaan. Constructief overleggen is de basis tot 
samenwerking aldus de partij. Het CDA staat in de startblokken. 
De GroenLinks-fractie heeft de voorkeur voor een coalitie over links inclusief GroenLinks. De afgelo-
pen bestuursperiode heeft de fractie kritisch samengewerkt met de coalitie.  
De fractie stemt in het advies van de heer Bijl, volgens de fractie is de voorgestelde coalitie haalbaar 
en GroenLinks kijkt uit naar de gesprekken. 
De fractie van de PVV is teleurgesteld dat Forum voor Democratie buiten de bespreking is gevallen. 
De PVV vreest dat de koers blijft zoals het de afgelopen vier jaar was, alleen nog ‘groener’ met Groen-
Links in de coalitie. Dit doet geen recht aan de verkiezingsuitslag, er is één grote winnaar en die staat 
buitenspel. De PVV vindt dit schofferen van de kiezers. De fractie pleit ervoor serieus te onderzoeken 
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of de 4 grootste partijen, door allemaal wat water bij de wijn te doen, een coalitie kunnen vormen. Het 
moet voor alle partijen heel goed te begrijpen zijn waarom ze buitengesloten worden. 
De PVV is het oneens met de benoeming van de heer Bijl als formateur en oneens met het onderhan-
delen met de genoemde vijf partijen. 
De ChristenUnie-fractie herkent zich in het advies. De fractie wil graag de gesprekken betreffende de 
formatie aangaan en is bereid compromissen te sluiten. De fractie is akkoord met de benoeming van 
de formateur en de onafhankelijk gespreksleider. 
De fractie van de SP geeft aan graag te willen participeren in een coalitie, die over links gaat. De frac-
tie vindt het jammer dat een combinatie met de SP niet wordt onderzocht. De fractie is bereid tot het 
sluiten van compromissen en wil graag een bestuurlijk rol spelen. De SP wenst de formateur succes 
en geeft aan af te wachten, de fractie blijft constructief. 
De D66-fractie geeft aan als de fractie nodig is voor een coalitie, hiervoor te willen gaan. Zij staan voor 
inhoud. De fractie vindt namelijk dat inhoud centraal moet staan bij de onderhandelingen. D66 wil 
meegeven aan de nieuwe coalitie dat in de eerste fase betrokkenheid van de inwoners belangrijk is. 
Dus voordat er plannen zijn, draagkracht te creëren.  
De fractie van SterkLokaal is tevreden met het verslag en het advies is in de lijn der verwachting. De 
fractie waarschuwt de nieuwe coalitiepartner GroenLinks, deze fractie neemt plaats in een hecht col-
lege. Wanneer de bestuursstijl niet overeenkomt loop GroenLinks een risico. Advies aan GroenLinks 
is om geen genoegen te nemen met ‘kleingeld’. Portefeuillewisseling zou een goede zet zijn, aldus 
SterkLokaal. De SterkLokaal-fractie heeft ervoor gepleit om de 2 grootste winnaars op te nemen in 
een nieuwe coalitie, op hoofdlijnen zou dit kunnen. De fractie is akkoord met het advies op hoofdlijnen 
met een grotere rol voor PS. 
De fractie vraagt de formateur in beeld te brengen wat de kosten zijn van een college met 5 gedepu-
teerden. SterkLokaal had graag gezien dat er, om het proces zuiver te houden, een externe formateur 
was benoemd 
De 50PLUS-fractie zien als uitkomst van de formatie het huidige college aangevuld met een jonge 
loot, nl. GroenLinks. De fractie is benieuwd wat de formateur bereikt, de coalitiepartijen moeten alle-
maal water bij de wijn doen, anders gaat het niet lukken. 50OPLUS doet een oproep aan de forma-
teur: ‘kijk naar de belangen voor Drenthe en de Drenten’. 
De fractie van de Partij voor de Dieren is verbaasd dat een coalitie met de 4 grootste partijen niet ver-
der wordt onderzocht. De fractie had graag meer informatie gehad over het waarom van het niet mee-
doen van Forum voor Democratie met de onderhandelingen. De Partij voor de Dieren geeft aan de for-
mateur mee dat het betrekken van inwoners heel belangrijk is. De fractie ziet naast de formateur 
graag een onafhankelijk adviseur; een stevig persoon die het liefst niet politiek actief is. De fractie 
wenst de formateur succes. 
 
De heer Bijl (PvdA) dankt de fracties voor de reacties en de goede adviezen. Er is een grote meerder-
heid positief over het advies, dit betekent dat de volgende stap gezet kan worden. In het formatietra-
ject treedt de heer Bijl op als formateur, de heer Klaas Smid (burgemeester van Noordenveld) is be-
reid gevonden om als onafhankelijk adviseur op te treden. 
 
 
F. Sluiting 
 
De voorzitter wenst de formateur succes en hoopt dat er spoedig weer een missionair college is. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op @. 
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De vergadering wordt gesloten om 14.25 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2019. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
 
   , griffier 


