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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 19 december 2012 

 

 

U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-

gen, via het DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 

 

Ingediende moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 

 

Aanwezig:  

J.Tichelaar (voorzitter) 

J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 

mevrouw C. Aarsbergen-Ligtvoet (VVD) 

tot en met agendapunt H 

mevrouw M. Bakker (PvdA) 

J.J. Baltes (VVD) 

H. Beerda (PvdA) 

R. Beimers (PVV) 

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

H.H. van de Boer (VVD) 

J.A. van Dalen (D66) 

D.B. Dijkstra (CDA) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

H.N. van Eekelen (SP) 

R. Fokkens (PvdA) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

E. Hemsteede (PvdA) 

mevrouw R. Horasan (PvdA) 

H.R. Hornstra (PvdA) 

A. Huizing (PvdA) 

mevrouw T. Hummel (PvdA) 

mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 

vanaf agendapunt I 

mevrouw M.J. Kaal (CDA) 

A. Kerstholt (VVD) 

H. Klaver (CDA) 

mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

P.H. Oosterlaak (SP) 

mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

J. Smits (VVD) 

J.L. Stel (VVD) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 

A.Timmerman (VVD) 

N.A. Uppelschoten (PVV) 

E.R. Veenstra (PvdA) 

H.J. van der Ven (CDA) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 

P.A. Zwiers (PvdA) 

 

mevrouw S. Buissink, griffier 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

mevrouw T. Klip-Martin (VVD) 

R.W. Munniksma (PvdA) 

A. van der Tuuk (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

 

Afwezig:  

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 

J. Vester (SP) 
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A/B. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur. 

 

Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat op 18 december jl. een bijeenkomst is gehouden over de 

gebiedsvisie Windenergie Drenthe. In de bijeenkomst zijn rapporten uitgedeeld. Het aantal exempla-

ren was onvoldoende om op dat moment ook aan de statenleden te overhandigen. Op korte termijn is 

het rapport ook beschikbaar voor alle statenleden. 

 

 

C. Vaststelling van de agenda 

 

Aan de agenda worden op voorstel van de VVD en de CU twee moties vreemd aan de orde van de 

dag toegevoegd. Over het Europa Servicepunt (ESP) door de fractie van de VVD en over de werkge-

legenheid Penitentiaire Inrichtingen Noord-Nederland van de fractie door de CU. Deze moties worden 

toegevoegd als agendapunt K1 en K2. 

 

 

D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 14 november 2012 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

E. Ingekomen stukken 

 

De ingekomen stuken worden conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken afgehandeld, 

met dien verstande dat A1 wordt betrokken bij agendapunt J6 (jeugdzorg) en niet zoals staat vermeld 

bij agendapunt J4. 

De punt A2 en A6 over het gevangeniswezen kunnen worden betrokken bij agendapunt K2. 

 

De fractie van D66 vraagt naar aanleiding van punt A7, uitstel beantwoording schriftelijke vragen over 

biovergisting, om deze vragen z.s.m. af te handelen. D66 wil dit onderwerp op zo kort mogelijke ter-

mijn bespreken in een statencommissie. 

 

Gedeputeerde Brink antwoordt dat dit geen probleem is. Het antwoord zal zo snel als mogelijk is naar 

de staten worden gestuurd.  

 

 

F. Rondvraag 

 

Woningmarkt provincie Drenthe 

De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  met name wat be-

treft de woningmarkt. Hierbij worden enkele voorbeelden genoemd. Dit heeft grote gevolgen voor de 

werkgelegenheid, de verhoogde druk op de huurmarkt en het verdwijnen van vakmanschap. In het 

voorjaar komt het college volgens afspraak met meer informatie. De PvdA wil het probleem nu aan de 

orde stellen en stelt daarbij een aantal vragen. Kern van de vragen is of het college van GS mogelijk-

heden ziet om de woningmarkt uit het slop te trekken, bijvoorbeeld door een stadsvernieuwingsfonds, 

het versoepelen van regels etc. 

GS worden verzocht om op korte termijn met een daadkrachtig plan naar de staten te komen. 
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De VVD stelt voor om over dit onderwerp een statenontmoeting (SO) te organiseren waarbij het initia-

tief van het CDA (om als woordvoerders woningbouw met de gedeputeerde in gesprek te gaan) kan 

worden meegenomen maar ook de economische ontwikkelingen, de versnellingsagenda en Vitaal 

platteland alsmede de beantwoording van schriftelijke vragen die de VVD over dit onderwerp heeft 

gesteld. 

Het CDA sluit hierbij aan maar merkt ook op niet enthousiast te zijn om daar waar het Rijk steken laten 

vallen dit op te vullen met provinciale middelen. 

D66 vult aan met de opmerking dat de provincie een voorwaardescheppende rol heeft. Ook zou geïn-

vesteerd kunnen worden in het energie neutraal maken van de bestaande woonvoorraad.  

De SP kan zich vinden in het voorstel van de PvdA, maar wijst wel op de besluiten van het huidige 

kabinet waaraan ook de PvdA deelneemt. 

 

De heer Beerda ervaart de reacties als steun voor zijn vragen en omarmt het voorstel om niet nu de 

discussie te voeren maar om over dit onderwerp zo spoedig mogelijk een SO te organiseren. 

 

Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat ook het college een bijdrage wil leveren aan een goede dis-

cussie. Hij wijst er op dat bij dit onderwerp niet alleen de economische kant een rol speelt.  

Hij is een voorstander van een goed voorbereide SO in januari/februari waar ook anderen partijen dan 

de politiek aanwezig kunnen zijn zoals makelaars, woningbouwers, woningcorporaties en notarissen.  

Desgevraagd geeft hij aan dat het voorgenomen banenplan (gedeputeerde vd Tuuk) hierbij kan wor-

den betrokken. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe dat het college van GS een bijdrage wil leveren aan de Staten-

ontmoeting over het onderwerp woningmarkt Drenthe. 

 

 

G. Onderzoek geloofsbrieven van mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 

 

De geloofsbrieven van mevrouw Irrgang-Borsboom worden onderzocht door de commissie van onder-

zoek bestaande uit de heren B. Hemsteede (PvdA), T.Stelpstra (CU) en D. Dijkstra (CDA). 

De heer Dijkstra brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn be-

vonden en adviseert de staten om mevrouw Irrgang-Borsboom toe te laten als statenlid. 

 

De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en mevrouw Irrgang-Borsboom daarmee 

kan worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Daarmee is mevrouw C. Aarsbergen-

Ligtvoet (VVD) geen lid meer is van Provinciale Staten. 

 

 

H. Afscheid van mevrouw C. Aarsbergen-Ligtvoet 

 

De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot mevrouw Aarsbergen en overhandigt haar een af-

scheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. 

 

 

I. Installatie van mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom 

 

Mevrouw Irrgang-Borsboom legt de verklaring en belofte af. En ondertekent de Verklaring Drentse 

gedragscode integriteit. Zij is hiermee toegetreden tot Provinciale Staten van Drenthe. 
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De voorzitter feliciteert haar met haar benoeming en geeft daarbij aan dat zij tevens is benoemd tot lid 

van de statencommissie Cultuur en Economie. 

 

J. Voorstellen  

 

 

A-stukken: 

 

J-1  Statenstuk 2012-551; Vaststelling 8
e
 wijziging Provinciale Omgevingsveror- 

 dening Drenthe en aanvulling Omgevingsvisie Drenthe 

 

Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 

J-2 Statenstuk 2012-554; Wijziging Legesverordening Provincie Drenthe 2010 

 

Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 

 

B-stukken: 

 

J-3 Statenstuk 2012-549 HERZIEN; Kader revolverend financieren 

 

Zonder beraadslaging is het voorstel  met algemene stemmen aanvaard. 

 

J-4 Statenstuk 2012-552; 2
e
 bestuursrapportage 2012, 5

e
 Begrotingswijziging en 1

e
 Begro-

 tingswijziging 2013 

 

Bijdrage van de fracties 

De PvdA stemt, na beantwoording van de in de statencommissie gestelde vragen, in met het voorstel. 

Het CDA informeert op welke wijze de aan het afwegingskader toegevoegde punten om onder beste-

ding te voorkomen, door GS zullen worden geïmplementeerd. D66 sluit hierbij aan. De SP geeft aan, 

zeker in deze tijd, moeite te hebben met de bijstorting van ruim € 2 miljoen in het pensioenfonds voor 

(ex-) gedeputeerden. Ook de PVV heeft hier grote moeite mee en zet nogmaals uiteen dat het niet is 

uit te leggen dat (ex-) gedeputeerden een beter pensioen gaan krijgen dan provinciale ambtenaren. 

Daarnaast is de PVV van mening dat het gereserveerde bedrag voor het vice-voorzitterschap van 

ENCORE terug moet naar de algemene reserve.  

 

Reactie van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat zodra onderbesteding zich voordoet deze getoetst zal wor-

den aan het (aangevulde) beleidskader zoals dit nu is afgesproken. Hierbij zullen géén termijnen wor-

den genoemd maar ieder jaar zal scherp aan dit afwegingskader worden getoetst en verantwoording 

worden afgelegd aan PS. 

De onderbesteding en overheveling van ENCORE is vermeld om aan te geven dat mogelijk nog kos-

ten gemaakt zullen worden. 

Gedeputeerde Brink betreurt het dat de toegezegde memo met beantwoording van vragen over de 

APPA regeling niet voor deze vergadering bij de staten is binnengekomen. Hierin staat o.a. aangege-

ven dat de bijstorting in het fonds een wettelijke verplichting is. De provincie is verplicht om de voor-

ziening op peil te houden. De lering die kan worden getrokken is dat regelmatig moet worden ge-

checkt of de voorziening nog op peil is. 



6 

 

Het college is bereid om wanneer er een andere regeling komt deze voor te leggen aan provinciale 

staten. 

 

Besluit met betrekking tot Statenstuk 2012-552:  

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 

 

J-5 Statenstuk 2012-555; HERZIEN 2
e
 financiële actualisatie 2012, 6

e
 wijziging Begroting 

 2012 en 2
e
 wijziging Begroting 2013 

 

De voorzitter is van mening dat wanneer naar aanleiding van de discussie in de statencommissie een 

statenstuk wordt herzien in beginsel geen sprake meer is van een meningsverschil en het stuk in prin-

cipe een A-stuk wordt. Een stuk kan desgewenst wel worden geagendeerd. 

Een aantal fracties geven aan dat ook herziene statenstukken besproken moeten kunnen worden. 

Over de wijze waarop verschillen de meningen. 

 

Bijdrage van de fracties 

De PVV vraagt evenals in de statencommissie naar de grote verschillen tussen de 2
e
 bestuursrappor-

tage en de financiële actualisatie. 

 

Bijdrage van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van der Tuuk herhaalt zijn in de statencommissie gegeven antwoord, namelijk dat het 

college alles doet om de financiële actualiteit zo scherp mogelijk in te gaten te houden en vervolgens 

te melden bij PS. 

 

Besluit met betrekking tot Statenstuk 2012-555:  

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 

 

J-6 Statenstuk 2012-553; Definitief Meerjarenbeleidskader Jeugdzorg 2013-3016 

 

Bijdrage van de fracties 

De PvdA stemt in met het stuk en vraagt hoe het college van GS aankijkt tegen de mogelijkheid om al 

in 2013 en niet pas in 2015/2016 op beperkte schaal taken en middelen uit de doeluitkering te halen 

en over te dragen aan de Drentse gemeenten. Dit om tijdig te leren van de nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast stelt de PvdA voor om een bijeenkomst te organiseren over de transitie en transformatie 

van Jeugdzorg voor Drentse raadsleden. In de volgende vergadering van de statencommissie C&E wil 

de heer Hemsteede hierover van gedachten wisselen met de woordvoerders Jeugdzorg van de ver-

schillende fracties. 

De PVV geeft aan het jammer te vinden dat Jeugdzorg naar de gemeenten gaat. De gemeenten moe-

ten een transformatie maken en zorgen dat Jeugdzorg nog beter wordt. 

D66 merkt op dat het gaat om een stevig dossier, geen gemakkelijke opgave voor de gemeenten. 

Verder vraagt D66 naar de borging van cliëntdossiers van Jeugdzorg in de overdracht naar de ge-

meenten. 

 

Bijdrage van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van der Tuuk antwoordt dat de inspraakreacties niet hebben geleid tot inhoudelijke 

wijzigingen van het voorliggende beleidskader.  

GS is zich bewust dat gemeenten voor een enorme opgave staan. De door de PvdA voorgestelde 

bijeenkomst met Drentse raadsleden over de overgang van Jeugdzorgtaken naar de gemeenten wil hij 

desgevraagd faciliteren. 
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Het voorstel van D66 om eerder dan in 2015/2016 een deel van de taken over te dragen naar ge-

meenten is momenteel volop in discussie bij gemeenten. Gemeenten staan hier niet onwelwillend 

tegenover. Zodra de gemeenten met een voorstel komen zullen de staten hierover worden geïnfor-

meerd. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde van der Tuuk: zegt toe in een memo aan te geven hoe de archivering van de (cliënt) 

dossiers van Jeugdzorg is geborgd. 

 

Besluit met betrekking tot Statenstuk 2012-553:  

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 

 

Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 

K-1 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de VVD over het Europa 

 Servicepunt (ESP) 

 

Toelichting door de fractie van de VVD 

De fractie van de VVD schetst de ontstaansgeschiedenis van de ESP. Het was de bedoeling dat de 

ESP ná 2012 verder kon zonder de bijdrage van de provincie. Dit is nog niet het geval. 

In 2013 zal voorwerk worden verricht om te anticiperen op het nieuwe Europese programma voor de 

periode 2014-2020. In 2013 is het nog niet mogelijk om dekkingsmiddelen uit die projecten te genere-

ren. De motie stelt voor om voor het overgangsjaar 2013 een eenmalige bijdrage te verstrekken onder 

de voorwaarde dat ook de overige deelnemers in het ESP voldoende bijdragen. 

 

Bijdrage van de fracties 

De SP merkt op dat de Europese programma’s nog heel onzeker zijn en in 2013 niet aan de orde ko-

men. De motie lijkt dan ook voorbarig. 

 

Bijdrage van de gedeputeerde 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat GS waarde hecht aan het ESP. Volgens afspraak met de staten is 

voor twee jaar een bijdrage gegeven. Echter de pilot kon niet worden afgemaakt zonder een extra 

bijdrage van de provincie in 2011 en 2012.  

Het college erkent de meerwaarde van het ESP en wil de motie overnemen onder de voorwaarden 

zoals genoemd in de motie.  

 

Motie 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2012-22 VVD, PvdA, 

CDA 

Europaservicepunt Aangenomen 

Voor: PvdA, VVD, PVV, CDA, D66, GL, 

CU, Groep van Rhee 

Tegen: SP  
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K-2 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de CU over het behoud van de 

 werkgelegenheid penitentiaire inrichtingen Noord-Nederland (PI) 

 

Toelichting door de fractie van de CU 

De fractie van de CU geeft aan dat het goed is om een signaal af te geven op de plannen van staats-

secretaris van Veiligheid en Justitie, dhr.Teeven met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de 

PI’s in Noord-Nederland. In Groningen is een dergelijke motie aangenomen, in Fryslan zal dit n.a.w. 

nog gaan plaatsvinden. De motie in Drenthe heeft een iets andere invalshoek. 

Het is namelijk wenselijk dat er een algehele strategie wordt ontwikkeld als het gaat om het behoud 

van Rijksdiensten in het Noorden. 

 

Bijdrage van de fracties 

De SP heeft het initiatief genomen om te worden ontvangen door de Ondernemingsraad van de Grit-

tenborg, PI in Hoogeveen. 

Alle fracties zijn welkom op woensdag 9 januari 2013 vanaf 09:30 uur.  

 

Bijdrage van de Commissaris van de Koningin 

De heer Tichelaar geeft aan dat het college de motie zal overnemen. 

Verder merkt hij op dat het Kabinet Rutte II voornemen is om na april 2013 met een notitie over de 

Rijksdiensten en de visie op de PI te komen. Op 10 januari 2013 is een overleg gepland met de minis-

ters van BZK en Wonen en Rijksdiensten en op een later tijdstip met de staatsecretaris van Veiligheid 

en Justitie. De CdK’s van Noord-Nederland komen nog met een strategische notitie over dit onder-

werp. 

De CdK zal de fractievoorzitters informeren over een nader overleg met de staten op 9 januari 2013.  

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2012-21 CU, VVD, Pv-

dA, CDA, 

PVV, D66, SP, 

GL, Groep van 

Rhee 

 

Behoud werkgele-

genheid PI’s Noord-

Nederland 

Met algemene stemmen aangenomen 

  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15:30 uur 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 30 januari 2013. 

 

Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 30 januari 2013 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

          , griffier 



M 2012-22

Motie: Europaservicepunt, Bijdrage overgangsjaa r 2OL3

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 19 december 20L2

Overwegende dat:
- PS nut en noodzaak van het ESP nog steeds onderschrijft;
- de Drentse gemeenten in grote mate positief staan ten opzichte van voortzetting;
- het ESP in afstemming en samenwerking met vele organisaties, zoals VNG-international,

SNN, Agenda voor de Veenkoloniën en Regiovise Groningen- Assen een duidelijke
toegevoegde waarde heeft in onze regio;

- meerdere publieke organisaties en instellingen (onderwijsinstellingen,
werkvoorzieningschappen en waterschappen)te kennen hebben gegeven te willen
participeren en/of hebben aangegeven te willen samenwerken met het Europaservicepunt;

- het Europaservicepunt de taak van EU voorlichting naar burgers voor de komende 5 jaar op
zich zal nemen;

Van mening zijnde dat
- PS nog slechts éénmaal wil bijdragen aan het ESP;

- het ESP het overgangsja ar 2073 dient te gebruiken om een toereikende financiële basis te
leggen om uit te groeien tot een zelfstandige organisatie die de Drentse gemeenten en

overige publiekrechtelijke organisaties effectief en adequaat kan ondersteunen bij het
vergaren en verspreiden van kennis van het Europese programma 2Ot4-2020;

- er zekerheid dient te bestaan over voldoende deelname van de overige participanten in

20L3.

Verzoeken het College van GS van Drenthe:
- voor het overgangsjaar 2013 een bijdrage te verlenen aan het Europaservicepunt ter hoogte

van € 20.000;
- dit bedrag beschikbaar te stellen indien er, uiterlijk 1 maart 2013, door het ESP is

gerapporteerd over voldoende deelname van de overige participanten;
- de bijdrage van € 20.000 de dekken vanuit programma 9, lnnovatief drenthe, economische

zaken en arbeidsmarkt; uit de post "Bijdragen economische stfuctuur"

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van:

VVD, Johan Ba

PvdA, Roelie Goettsch

CDA

CDA, Joma Kaal



M 2012-21

ChristenUnie @PvoA

SP.
Groep

Van Rhee
PARTU VOOR DE VRUHEID

Motie behoud werkge legen heid pe n itentia ire i n richtingen Noord-Nede rla nd

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 19 december 2OL2,

Constaterende

- dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie plannen ontwikkelt voor een grote

reorganisatie van het gevangeniswezen.

Overwegende

- dat in Noord-Nederland de werkloosheid aanmerkelijk hoger is dan in de rest van Nederland;

- dat ruim 1700 mensen direct en indirect werkzaam zijn voor bovengenoemde penitentiaire

inrichtingen;

- dat deze penitentiaire inrichtingen daarom van zeer groot belang zijn voor de werkgelegenheid in

Noord-Nederland;

Vragen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

-zich maximaal in te spannen voor het in stand houden van zoveel mogelijk werkgelegenheid bij de

penitentiaire inrichtingen en aa nverwante diensten in Noord-Nederla nd;

en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van deze oproep en de inhoud van deze motie

aan de staatssecretaris te doen toekomen

en gaan over tot de orde van de dag.
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