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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe  
Donderdag 28 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: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
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) 
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 Luttikheuzen (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) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J. Smits (VVD) 
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 S. Buissink, griffier 
 
 
Voorts aanwezig de leden van het  
demissionair college van GS:  
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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A/B. Opening en mededelingen 
De commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, opent de vergadering om 14.00 uur. Zij heet de 
nieuwe en de herkozen Statenleden en de leden van het demissionair college welkom en ook de aan-
wezigen op de publieke tribune. Op de tafels ligt ter informatie een boekje over het Drents “Moi!, Kuj ’t 
even wachten?”, aangeboden door Huus van de Taol. 
 
 
C. Installatie van benoemde en toegelaten Statenleden 
De voorzitter geeft aan dat elk Statenlid de eed of de verklaring en belofte vanaf de zitplaats kan af-
leggen. Als iemands naam wordt genoemd, dient hij of zij te gaan staan. Nadat de voorzitter de aan-
wezigen, behalve de Statenleden, verzoekt te gaan staan, leest de voorzitter de tekst voor van de 
eed, respectievelijk de verklaring en belofte, overeenkomstig artikel 14 van de Provinciewet. De voor-
zitter roept vervolgens op alfabetische volgorde de Statenleden op om de eed of de verklaring en be-
lofte af te leggen.   
 
De volgende Statenleden leggen elk afzonderlijk door het uitspreken van de tekst “Zo waarlijk helpe 
mij God Almachtig” de eed af: 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
de heer H.J. Jumelet (CDA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer T. Stelpstra (CU) 
mevrouw E.C. Vedder-Monaster (CDA) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
 
De volgende Statenleden leggen elk afzonderlijk door het uitspreken van de tekst “Dat verklaar en be-
loof ik” de verklaringen en belofte af:  
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer J.F. Bos (Forum voor Democratie) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer J.W. Drukker (Forum voor Democratie) 
de heer F.P. Duut (50PLUS) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
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) 
de heer J.J. Moes (VVD) 
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de heer W.L.H. Moinat (SP) 
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) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer J.G.M. Schomaker (PvdA) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
De voorzitter wijst op het belang van en het handelen naar de Gedragscode integriteit Provinciale Sta-
ten Drenthe 2019, die door de zojuist geïnstalleerde Statenleden is ondertekend.  
 
 
D. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 
E. Duiding verkiezing, o.a. procesvoorstel vanuit de grootste fractie 
De voorzitter geeft aan dat het procesvoorstel vanuit de grootste fractie komt, de PvdA. Er wordt geke-
ken naar de gevolgen van de verkiezingen voor de komende vier jaar als het gaat om het besturen 
van de provincie Drenthe. Daarna volgen de duidingen van de fracties op volgorde van grootte. 
 
De heer Bijl (PvdA) geeft aan dat de PvdA er niet op heeft gerekend de grootste partij te zijn. Voor de 
PvdA staat de sociale agenda centraal: betaalbaar wonen, vaste banen, zorg dichtbij huis, en goed 
onderwijs. De PvdA vindt niet dat er afgerekend is met het college van GS. Het collegeprogramma 
was en moet er een zijn op hoofdlijnen, met ruimte voor de Staten en nieuwe ontwikkelingen. Me-
vrouw Goettsch, de fractievoorzitter van de PvdA van de afgelopen periode, is de informateur. Zij zal 
met alle partijen in gesprek gaan, waarbij gelet wordt op inhoud en argumenten en niet op vooroorde-
len. De Staten moeten voldoende vertrouwen in het college hebben en het college moet voldoende 
onderlinge samenhang tonen. Bij de formatie is een goed resultaat belangrijker dan tijd. De PvdA 
vraagt hiertoe de medewerking van de fracties. 
 
Samenvattende duiding van de fracties: 
De nieuwe fracties worden welkom geheten en de winnaars worden gefeliciteerd. De fracties zijn blij 
met de grote opkomst van 58.9%. De meerderheid van de fracties geeft aan, dat de landelijke thema’s 
(klimaat, inkomens en immigratie) de provinciale verkiezingen hebben gedomineerd. Alle fracties gaan 
akkoord met de keuze van mevrouw Goettsch als informateur.  
De heer Velzing (Forum voor Democratie) is verrast door het grote vertrouwen van de kiezers. De 
fractie geeft aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid serieus te nemen en hiertoe open en eerlijk in 
gesprek te willen gaan. De fractie wil de belangen van de inwoners van de provincie Drenthe met 
grote zorg behartigen. De focus ligt op inkomens van en klimaatkosten voor burgers en op zorg en vei-
ligheid.  
De heer Brink (VVD) ziet dat het politiek landschap versnippert, waardoor vier partijen mogelijk niet 
voldoende zijn voor het vormen van een college. De VVD wil graag deel uitmaken van het college en 
geeft aan dat de nadruk moet liggen op datgene wat de fracties bindt. De VVD wil volop voor Drenthe 
gaan. 
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De heer Jumelet (CDA) is teleurgesteld een zetel te hebben moeten inleveren. De fractie wil de ver-
binding blijven zoeken in de samenleving en de politiek. Zij is bereid verantwoordelijkheid te dragen in 
een college dat zijn weg ook buiten Drenthe goed kent. De thema’s van het CDA zijn: aansluiting on-
derwijs-arbeidsmarkt, goede voorzieningen, zorg dichtbij, bereikbaarheid, energietransitie en invulling 
aan een mooi Drenthe.  
De heer Kuipers (GroenLinks) is blij dat de kiezers opkomen voor de idealen van GroenLinks. De frac-
tie wil graag in een coalitie over links zitting nemen. Belangrijke thema’s zijn: biodiversiteit, klimaat, 
leefomgeving, een sociaal Drenthe voor iedereen, sport en bewegen.  
De heer Uppelschoten (PVV) betreurt het teruggelopen aantal zetels van de PVV, maar is blij met het 
Forum voor Democratie. Deze fractie hoort gezien de verkiezingsuitslag in het college van GS thuis, 
maar niet samen met GroenLinks. De PVV is tegen de energietransitie en bijbehorende kosten voor 
de burgers, tegen de bevoordeling van natuur boven landbouw en voor een sociaal programma.  
De heer Stelpstra (CU) merkt op dat de polarisatie toeneemt. Er zijn heldere standpunten nodig; de 
CU heeft deze. De fractie wil verantwoordelijkheid dragen in een stabiel college. De CU wil meer ac-
cent leggen op de sociale kant van het beleid. Thema’s zijn: klimaatverandering, energietransitie, zorg 
voor voldoende en passende woningen, zorgvoorzieningen, bereikbaarheid en landbouw.  
Mevrouw Dikkers (SP) vindt dat de SP bescheidenheid past. Er zijn veel proteststemmen uitgebracht. 
Volgens de fractie is er verandering nodig en kan dat door een coalitie over links, met een socialere 
en groenere koers. Daar wil de SP aan meewerken. 
Volgens mevrouw Kleine Deters (D66) past ook haar fractie bescheidenheid. D66 wil zich inzetten 
voor een breed college gebaseerd op collegialiteit, stabiliteit, continuïteit en overeenstemming op in-
houd. D66 wil zich inzetten vanuit de leidende beginselen van solidariteit, gelijkwaardigheid en vrijheid 
met en voor de inwoners van Drenthe. 
De heer Oosterveen (Sterk Lokaal) vindt de fractie een winnaar, omdat de fractie zich staande heeft 
weten te houden. De fractie vindt een voortzetting van de laatste coalitie niet wenselijk. Het is tijd om 
de overeenkomsten te gaan zoeken, waarbij recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag.  
De heer Duut (50PLUS) vindt dat de toename van het aantal partijen betekent dat meer groepen zich 
vertegenwoordigd weten. De fractie verwacht een nieuwe coalitie die recht doet aan de verkiezingsuit-
slag en die het gezamenlijk belang voor Drenthe zoekt te vinden. 50PLUS wil de investeringsagenda 
op hoofdlijn voortzetten en wil meer accent op de sociaal maatschappelijke kanten van het beleid.  
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) accepteert met trots de gekregen verantwoordelijkheid. De 
fractie is niet links en niet rechts en wil dat in de coalitie recht wordt gedaan aan zowel het Forum voor 
Democratie als de huidige partijen. De fractie wil een meer groene koers. Haar vier kernwaardes zul-
len altijd centraal staan: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoor-
delijkheid.  
 
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Goettsch haar werk als informateur kan starten. Afhankelijk van 
het informatieproces zullen de Statenleden op een later moment een uitnodiging van de griffie ontvan-
gen voor een in te lassen Statenvergadering over de vervolgstappen. Ook het Presidium zal bijeen ko-
men voor overleg over de vervolgstappen.  
 
F. Sluiting 
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit, deelt zij mee dat er in de hal de mogelijkheid wordt gebo-
den om onder het genot van een ‘high tea ’nader kennis te maken met elkaar. De voorzitter zal de 
nieuwe Statenleden nog uitnodigen voor een kort persoonlijk gesprek.  
De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur. 
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De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 mei 2019. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 27 mei 2019. 
 
 
 
 
   , voorzitter 
 
 
 
 
   , griffier 


