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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 27 maart 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 J.J. Baltes (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 
de heer J.A. van Dalen (D66) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer L.M. Kremers (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer P. Moltmaker (VVD) 
de heer K. Neutel (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer P.H. Oosterlaak (SP) 
de heer F. van de Pol (SP) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
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) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
college van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
 
 
Afwezig: 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer J. Vester (OPD) 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur en deelt mee dat deze laatste vergadering in de hui-
dige samenstelling geheel in het teken staat van het afscheid van de vertrekkende Statenleden en de 
toelating van de benoemde Statenleden. Iedereen wordt welkom geheten, ook de mensen op de pu-
blieke tribune.  
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 13 maart 2019 
De besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2019 wordt conform concept vastgesteld. 
 
E. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe Statenleden 
De voorzitter deelt mee dat de op 25 maart 2019 door het Centraal Stembureau benoemde leden van 
Provinciale Staten hebben aangegeven de benoeming te aanvaarden. Mevrouw Bornkamp (D66), me-
vrouw Vedder-Monaster (CDA) en de heer Otten (Forum voor Democratie) zijn met voorkeurstemmen 
gekozen. Mevrouw Bornkamp en de heer Otten hebben aangegeven hun benoeming niet te aanvaar-
den. In hun plaats zijn de eerste opvolgers van de betreffende partijen alsnog benoemd.  
Hierbij zijn de volgende leden benoemd:  
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
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) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
de heer W.L.H. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
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de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
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) 
 
Het onderzoek naar de geloofsbrieven van de 41 nieuw benoemde Statenleden heeft plaatsgevonden 
op 25 maart 2019 door de commissie, bestaande uit mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal), de heren 
Nijmeijer (GroenLinks), Veldsema (CU), Kremers (CDA), Bosch (PvdA) en Van der Pol (SP). Mevrouw 
Van der Ham wordt tevens tot rapporteur van de commissie benoemd. De voorzitter geeft haar het 
woord. Mevrouw Van der Ham deelt mee dat de commissie de geloofsbrieven en de daarbij overlegde 
stukken van de benoemde leden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert de 
Staten alle 41 leden toe te laten als lid van de Provinciale Staten van Drenthe. De Staten stemmen in 
met het advies van de commissie. De voorzitter concludeert dat alle 41 leden zijn toegelaten tot de 
Provinciale Staten van de provincie Drenthe.  
 
G. Afscheid vertrekkende Statenleden 
De heer Baltes (VVD) geeft als vicevoorzitter een terugblik op de afgelopen Staten, die gekenmerkt 
worden door een kritische houding op het functioneren van zichzelf, de gedeputeerde Staten en de 
griffie en door een zich bewust zijn van de positie ten opzichte van de bevolking. Van de tien fracties 
worden er zes geleid door vrouwen. De heer Baltes betreurt het dat deze provinciale verkiezingen en 
in het verlengde daarvan de Eerste Kamerverkiezingen, zwaar gedomineerd worden vanuit het 
Haagse. Een dankwoord wordt gesproken tot allen die direct en indirect betrokken zijn bij het functio-
neren van Provinciale Staten en tot de thuisfronten. 
De voorzitter spreekt naar elk vertrekkend Statenlid afzonderlijk een dankwoord uit. Er wordt afscheid 
genomen van mevrouw Bakker (PvdA), de heer Baltes (VVD), de heer Berends (PvdA), de heer Van 
Berkel (PVV), de heer Bosch (PvdA), de heer Van Dalen (D66), mevrouw Goettsch (PvdA), mevrouw 
Van der Ham (Sterk Lokaal), de heer Kremers (CDA), de heer Moltmaker (VVD), de heer Neutel 
(CDA), de heer Oosterlaak (SP), de heer Van de Pol (SP), de heer Pottjewijd (PVV), de heer Reinders 
(CDA), de heer Stel (VVD), mevrouw Van der Tol (D66), de heer Tuin (D66), de heer Veldsema (CU), 
mevrouw Weerts (VVD) en mevrouw Wollerich-Veldman (CDA). Zij eindigt met de afscheidsspreuk 
van mevrouw Wollerich: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.   
De heer Baltes (VVD), mevrouw Goettsch (PvdA), de heer Reinders (CDA) hebben alle drie minimaal 
twaalf jaren een functie als volksvertegenwoordiger bekleed. De voorzitter deelt mee, dat het Zijne 
Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 
voorzitter spelt de decorandi de daarbij behorende versierselen op.  
Alle vertrekkende Statenleden ontvangen een bos bloemen en een speciaal voor deze gelegenheid 
door Marga van Oers ontworpen tegel, waarop onder het mom van ‘Ieder afscheid is een nieuw begin’ 
de oude en nieuwe kwaliteiten van Drenthe zijn weergegeven. 
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H. Sluiting 
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, deelt zij mee dat er in de hal en de ontvangstzaal de mo-
gelijkheid wordt geboden om onder het genot van een hapje en een drankje afscheid van elkaar te ne-
men en de gedecoreerden te feliciteren. Elk Statenlid krijgt nog van de griffie een portretje van zichzelf 
toegestuurd.  
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 27 mei 2019. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
 
   , griffier 


