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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 12 november 2014 
 
 
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.  
 
De aangenomen moties zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
De Algemene Beschouwingen van de Statenfracties (voor zover beschikbaar) zijn te vinden op de 
website van Provinciale Staten (onder het kopje actueel). 
 
Aanwezig:  
de leden: 
J.Slagter (PvdA) vicevoorzitter 
mevrouw G. Seinen (CDA), 2e vicevoorzitter 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD)   
A. Kerstholt (VVD) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.A.M. Mentink (CDA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
H. van de Pol (CDA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J.L. Stel (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
A.Timmerman (VVD) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
 
 
E.R. Veenstra (PvdA) 
A. Vorenkamp (PVV) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
J. Vester (SP) 
A. Huizing (PvdA) (vanaf agendapunt G5) 
P.H. Oosterlaak (SP) (vanaf agendapunt G5)
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A/B.  Opening en mededelingen 
Na de onthulling van de nieuwe beeltenis van de koning opent de vicevoorzitter om 12.30 uur de ver-
gadering. 
De heer Van Dalen (D66) heeft een mededeling m.b.t. 200 jaar Drenthe. Hij en de heer Huizing 
(PvdA) zijn voornemens, in samenwerking met de GS-organisatie en de griffie, een initiatiefvoorstel 
m.b.t. 200 jaar bestaan van de huidige bestuursvorm van Drenthe uit te werken. De besluitvorming zal 
in de PS-vergadering van 17 december plaatsvinden. De andere fracties kunnen zich hierin vinden.  
 
C.  Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 24 september 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E.  Ingekomen stukken 
De punten A5 en A7 op de lijst met ingekomen stukken kunnen worden betrokken bij het agendapunt 
Algemene Beschouwingen. De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
F.  Rondvraag 
Mevrouw Pannekoek (VVD) verlaat de vergadering i.v.m. haar betrokkenheid bij het Gevangenis-
museum Veenhuizen. 
De fractie van D66 stelt vragen over het uitstellen van de opvoering van het theaterstuk Het Pauperpa-
radijs in het Gevangenismuseum Veenhuizen. 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat de gemeente Noordenveld geen kans ziet om de benodigde 
vergunningen tijdig te verstrekken. Tevens is naar het oordeel van de gemeente een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig om veertig voorstellingen mogelijk te maken op de binnenplaats van het Ge-
vangenismuseum. De gedeputeerde vindt dat ook een tegenvaller, maar hij geeft aan dat het toch 
vooral een zaak van de gemeente is. De gemeente is immers bevoegd gezag. De heer Munniksma 
gaat niet uit van afstel en rekent er op dat Het Pauperparadijs alsnog in 2016 wordt opgevoerd. 

 
G.   Voorstellen  
 
G1. Statenstuk 2014-641 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 24 september 2014, kenmerk 
39/3.6/2014005674, 2e Bestuursrapportage 2014/4e wijziging Begroting 2014 

 
   Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
     
 
G2.  Statenstuk 2014-642 
  Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2014, kenmerk 
   41/3.2/2014005921, Voorstel RUD Drenthe betreffende een artikelwijziging in 
  Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe 
 
  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
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G3. Statenstuk 2014-638 

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 3 september 2014, kenmerk 
36/3.1/2014005150, Wijziging Tarieventabel Verordening nazorgheffing stortplaatsen  
provincie Drenthe 
 

Samenvattende reactie van de fracties 
De meerderheid van de fracties staan positief tegenover het voorstel. De fractie van de SP vraagt of 
de financiële monitoring niet gedaan kan worden door de provincie. De PVV-fractie vraagt om controle 
van de metingen. D66 merkt op dat er bij Besluit nummer 2 (2014-638, pagina 1) genoemd staat ‘het 
tarief voor 2015 op nul te stellen’. Volgens de heer Van Dalen moet dit zijn p.m. in plaats van nul. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer geeft aan dat de RUD bevoegd is de metingen uit te voeren en te monito-
ren. Ook vindt monitoring plaats voor bzo (bijzonder zware ongevallen) door de Omgevingsdienst.  
Gedeputeerde Van de Boer meldt verder op dat de opmerking van de heer Van Dalen m.b.t. het tarief 
voor 2015 juist is. 
 
Na stemming is het Statenvoorstel 638 met algemene stemmen aanvaard. 
 

 
G4. Initiatiefvoorstel, Statenstuk 2014-637 HERZIEN (aangepast) 

Initiatiefvoorstel van de leden, de heren A. Huizing en E. Hemsteede van 6 oktober 2014, 
kenmerk 41/SG/201402313, Werkwijze PS bij rapporten Noordelijke Rekenkamer 
 

De heer Hemsteede (PvdA) licht in het kort de wijzigingen van het voorliggende stuk toe.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Er is waardering voor de initiatiefnemers. De fractie van de VVD vindt echter dat er voldoende instru-
menten beschikbaar zijn. Zij zullen tegen het voorstel stemmen. De PVV ziet niets in het organiseren 
van de genoemde statenontmoeting en de fractie verwijst naar de werkwijze bij de provincie Fryslân. 
Volgens de CDA-fractie is de effectiviteit van rekenkamerrapporten beperkt en dat verandert niet door 
dit voorstel. 
 
 Nr. Ingediend door Onderwerp 

A 2014-6 Amendement door PVV 
Voor: PVV en VVD 
Tegen: PvdA, SP, GL, D66, CDA en D66 
Het amendement is verworpen. 

Werkwijze PS bij rapporten 
Noordelijke Rekenkamer 

 
Na stemming is het initiatiefvoorstel 2014-637 bij meerderheid van stemmen aanvaard. 
De fracties van PvdA, CDA, CU, D66, GL, PVV en SP hebben voor het voorstel gestemd, de VVD-
fractie heeft tegen het voorstel gestemd. 
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G5. Statenstuk 2014-640 
  Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 23 september 2014, kenmerk 
   39/3.4/2014005610, Begroting 2015, nota van aanbieding 
 
De fracties zijn over het algemeen positief over het document, de fracties geven hun complimenten 
aan het college en de ambtenaren. Alle fracties stemmen in met de Begroting 2015, met uitzondering 
van de PVV. Deze fractie is het niet eens met gemaakte beleidskeuzes. 
 
Samengevat wordt door de fracties nog het volgende opgemerkt: 
PvdA:  
De fractie vraagt aandacht voor de huisvesting van vluchtelingen in de provincie. De fractie pleit voor 
meer provinciale coördinatie in de verdeling van opvangplaatsen voor asielzoekers.  
In de begroting wordt ingezet op een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De frac-
ties van PvdA en CDA dienen hierover een motie in (M 2014-26 Onderwijs en arbeidsmarkt). Hierin 
wordt geconstateerd dat, om goed samen te kunnen werken, de cultuurverschillen in onderwijs, be-
drijfsleven en overheid overbrugd moeten worden. Gedeputeerde Staten worden in de motie verzocht 
om hiervoor een reservering van € 500.000 toe te voegen aan de begroting. 
In het kader van de Participatiewet willen Drentse WSW-bedrijven in overleg met de provincie. De 
fractie vraagt of er overleg is. 
De fractie vraagt aandacht voor laaggeletterdheid. In de provincie Drenthe hebben naar schatting 
50.000 inwoners moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Door o.a. de steeds sneller wordende 
communicatie worden deze personen op een nog grotere afstand van de maatschappij gezet. Een 
ontwikkeling die te betreuren is. Om die reden dienen de fracties van PvdA en CDA de motie Laagge-
letterdheid in (M 2014-27).                                                                                                                     
De PvdA-fractie heeft een plan ontwikkeld voor het verduurzamen van sportaccommodaties, samen 
met het CDA wordt de motie Sport & Duurzaamheid ingediend (M-2014-28). Hierin wordt GS ge-
vraagd samen met DEO te bezien of er een regeling voor sportverenigingen kan komen die leidt tot 
lagere energielasten en energiebesparing. De fractie vraagt hoe het staat met het voornemen voor het 
situeren van de traumahelikopter (met overige diensten) op GAE te Eelde. 

CDA:                                                                                                                                                       
De CDA-fractie geeft aan dat gemeenten steeds meer grensoverschrijdende samenwerking zoeken. 
De provincie moet actief een dertiende partner zijn en zich niet boven de gemeenten plaatsen.         
De fractie vraagt aandacht voor leefbaarheid in Drenthe, dat betekent dat er voldaan moet worden aan 
basisbehoeften als aanbod van werk, goed openbaar vervoer en beschikbaarheid van snel internet. 
De vraag is of daarin voldoende wordt geïnvesteerd. De fractie roept het college op om geld dat nog 
‘op de plank’ ligt te besteden aan leefbaarheid. De fractie geeft de suggestie mee om de expertise van 
de Drentse MBO-docenten in te zetten om MBO-ers met hun diploma direct aan het werk te krijgen. 
Het CDA maakt zich zorgen over de begroting van het OV-bureau. De fractie geeft aan of het niet 
verstandig is nu al in te grijpen om de te verwachten tekorten in 2016/2017/2018 beter op te kunnen 
vangen. Gevraagd wordt of de e-bike ingezet kan worden ter versterking van de ‘dunne’ OV-lijnen. De 
CDA-fractie vindt dat er meer haast moet worden gemaakt met de invoering van breedband. Hiervoor 
moet GS in overleg gaan met de marktpartijen en de Europese Investeringsbank. De fractie stelt voor 
een schenking te doen aan het Drents Jeugd Orkest voor een project jeugdigen in achterstandsitua-
ties. Zij dienen hiervoor samen met D66 een motie in (M 2014-29 motie Drents Jeugd Orkest). Deze 
motie wordt ingetrokken na de toezegging van de gedeputeerde om het Drents Jeugd Orkest een 
waarderingssubsidie te verstrekken. 

VVD:                                                                                                                                                       
De fractie vraagt aandacht voor Europa, de Europawerkwijze krijgt (te) langzaam vorm. De fractie 
vraagt om een ‘tandje’ bij zetten zodat er nog beter kan worden geïnformeerd. De fractie dient samen 
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met GL, CU, PvdA en CDA een motie in (M 2014-30 Motie Stimuleren Europa-werkwijze). Met 
de motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om het onderwerp ‘Europa’ nadrukkelij-
ker in de begroting op te nemen.                                                                       
V.w.b. het natuurdossier is geregeld discussie geweest over onduidelijkheid van financieringsstromen, 
met de afronding van ILG en PMJP lijkt dit nu duidelijker te zijn geworden. Maar de financiering van 
programma 7 zal de komende tijd punt van aandacht blijven. De fractie vraagt of het College geld uit 
de Europese cofinanciering vanuit de pot Vitaal Platteland wil inzetten voor cofinanciering van pro-
jecten die vallen binnen de criteria van de nota Vitaal Platteland. De VVD-fractie wijst op de verande-
rende verhouding maatschappij en politiek. De maatschappij is veranderd, burgers worden mondiger 
en het gebruik van mediaverkeer. Het is goed om daarover door te praten.                                                                                
De VVD-fractie bepleit uitwisseling van arbeidskrachten in de grensregio. Het beleid voor de jaren 
2014-2020 van de EU is gericht op internationale en regionale samenwerking bij het versterken van 
economische grensregio’s. Ondanks alle inspanningen zijn er nog vele hobbels te nemen. Om de 
knelpunten aan te pakken die (internationale) regionale samenwerking in de weg staan, dient de frac-
tie samen met CDA, CU en GL een motie in (M 2014-31 Project Aanpak knelpunten regionale sa-
menwerking). Hierin wordt het College verzocht een project “Aanpak knelpunten regionale samenwer-
king” in te stellen. 

PVV:                                                                                                                                                         
De fractie merkt op dat het niet eenvoudig is geweest het duale systeem in te voeren, de fractie wil 
graag voorstellen van GS ontvangen met daarin keuzemogelijkheden. Verder zet de fractie vraagte-
kens bij het extra in zetten van € 10.2 miljoen voor 2015.                                                                   
Voor de PVV-fractie is prioriteit het bevorderen van werkgelegenheid en vooral het zoeken naar in-
strumenten daarvoor. Ook groot aandachtspunt voor de PVV is het bestrijden van laaggeletterdheid. 
De fractie wijst op het belang van de maakindustrie en de recreatie. De fractie stemt niet in met wind-
turbines in Drenthe. Het levert geen reductie van CO2-uitstoot of minder gebruik van fossiele brand-
stoffen op.                                                                                                                                                   
De PVV vindt dat de overheid het signaal moet afgeven dat ze de burgers minder wil belasten. Daar-
om dient de fractie een motie in (M2014-32 Motie MRB Begroting 2015). Hierin vragen zij de opcenten 
op de motorrijtuigenbelasting niet doorlopend te verhogen. 

SP:                                                                                                                                                         
De fractie pleit bij planvorming voor goed onderzoek vooraf. In de ontwikkelfase moeten de plannen 
lokaal uitgewisseld worden zodat wederzijds draagvlak kan ontstaan. Bereikbaarheid is voor de SP 
een absolute voorwaarde voor het leefbaar houden van het platteland. De SP-fractie voorziet dat er de 
komende jaren in denken/doen en ontwikkeling van eigen kracht, een grote omslag van de samenle-
ving wordt gevraagd. Dit om weerwoord te bieden aan bedreigingen van de leefbaarheid. Zij vraagt 
dan ook financiering van bottum-up initiatieven, hiervoor dient de fractie samen met het CDA een mo-
tie in (M2014-33 Motie Vitaal Platteland). Na beantwoording van de gedeputeerde wordt de motie 
ingetrokken, want volgens de gedeputeerde is er nu nog voldoende budget om projecten uit te voeren. 
De fractie waardeert de inzet van de provincie ter ondersteuning van gemeenten voor de jeugdzorg. 

D66:                                                                                                                                                         
De D66-fractie geeft aan weinig gemerkt te hebben van het dualisme in de afgelopen jaren, de coalitie 
laat weinig ruimte voor debat. De fractie bepleit pas besluitvorming na onderlinge discussie in een 
commissievergadering. Belangrijke punten voor D66 zijn openbaar vervoer, regionale economie, inno-
vatie en cultuur. De fractie vraagt aandacht voor oudere en jongere werklozen.                                                                                                                       
De fractie dient een motie in (M 2014-34 Verantwoording (dienst)reizen bestuurders). Zij vragen be-
stuurders om publieke verantwoording af te leggen. Na beantwoording van de gedeputeerde wordt 
besloten de motie in te trekken, want de gedeputeerde heeft aangegeven bereid te zijn de Staten te 
informeren over doel en resultaten van volgende handelsmissies.                                                       



 

7 

De heer Van Dalen geeft aan niet het woord te voeren over de Motie 2014-29 en niet deel te nemen 
aan besluitvorming over deze motie (stemonthouding), gelet op zijn bestuursfunctie bij het Drents 
Jeugd Orkest. 
 
CU:                                                                                                                                                         
De Christen Unie is van mening dat de nieuwe begroting ruimte biedt voor het nieuwe college. De 
fractie vindt dat de rol van de provincie niet alleen faciliteren of regisseren is, zoals in de aanbiedings-
brief staat, maar ook richting moet geven, gezag moet dragen. Dat is leiderschap aldus de fractievoor-
zitter. De fractie vraagt aandacht voor regionale economie. De fractie wijst op het belang van het the-
ma bereikbaarheid in de breedste zin. Daarin investeren betekent investeren in leefbaarheid en con-
nectie. 

GroenLinks:                                                                                                                                                         
De fractie is blij dat dit college kans heeft gezien de Drentse natuur te behoeden voor de sloop.        
GL pleit voor een basis OV in Drenthe. De fractie dient daarvoor een motie in (M 2014-35 Basis OV). 
In de motie wordt uitgegaan van handhaving van het OV c.q. het op het peil houden van de dienstre-
geling van 2015 en binnen programma 2 dekking van de kosten te vinden. Na beantwoording van de 
gedeputeerde wordt besloten de motie aan te houden, want de heer Brink heeft aangegeven dat dit 
college gaat voor goed openbaar vervoer (kortingen en/of lijnen schrappen worden besproken met 
PS). GroenLinks wil dat er snel werk wordt gemaakt van een plan om kleinschalig een grote omslag 
naar duurzame energiewinning te maken. De fractie dient daarvoor een motie in (M2014-36 Motie 
kleinschalige duurzame energie). Voorgesteld wordt om het college een plan met bijbehorend fonds 
(gedekt uit het programma Klimaat en Energie) te laten maken voor deze kleinschalige duurzame 
energiewinning. De motie wordt ingetrokken na de toezegging van de gedeputeerde, dat er duur-
zaamheidsprojecten worden en zullen worden uitgevoerd in Drenthe. GroenLinks stelt voor dat het 
college gaat voor vergroening en verduurzaming van de recreatiesector. De fractie komt met het voor-
stel om voorafgaand aan iedere vergadering van PS een permanent podium jonge kunstenaars in te 
richten in het provinciehuis. De fractie van GroenLinks stelt voor nog harder te gaan werken aan 
hooggeletterdheid.  

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
 
Gedeputeerde Van der Tuuk bedankt de leden van PS voor de complimenten. De gedeputeerde meldt 
dat er geen geld blijft liggen ‘op de plank’. Overschotten van 2013/2014 worden ingezet op het gebied 
van werk en leefbaarheid.  
Voor wat betreft overleg met WSW-bedrijven in verband met de participatie: er is hiervoor nog geen 
signaal ontvangen, maar de gedeputeerde geeft aan graag contactpersoon te willen zijn. Hij omarmt 
zo’n initiatief. 
In de versnellingsagenda is aandacht voor de nieuwe groepen werklozen, ouderen. De gedeputeerde 
bekijkt wat we als provincie kunnen betekenen voor deze groep. De agenda 2.0 heeft goede effecten 
gehad. Er worden nu kansen gepakt om de versnellingsagenda 3.0 op te starten.  
De heer Van der Tuuk neemt de suggestie om de expertise van MBO-docenten in te zetten mee.     
De gedeputeerde ondersteunt de motie Project ‘Aanpak knelpunten regionale samenwerking’. Er zal 
een notitie worden gemaakt: wie is waar mee bezig is, wat zijn de acties; gezamenlijk meer power. De 
gedeputeerde komt hierop terug.  
Breedband: het scenario om contact te leggen met de Europese Investeringsbank is nog niet vol-
doende doordacht, dit scenario wordt uitgewerkt. De gedeputeerde staat positief tegenover de motie 
Laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is alleen geen primaire taak van de provincie, maar wel van 
groot belang voor de inzetbaarheid van de Drentse beroepsbevolking. 
De gedeputeerde ontraadt de motie (MRB 2015) van de PVV. 
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Gedeputeerde Brink meldt over de traumahelikopter, dat er overleg is met het UMCG. In het voorjaar 
van 2015 ligt er een concreet plan. 
Het College gaat vol voor het inzetten van de e-bike, dit staat beschreven in de Fietsnota. Het onder-
zoek naar de plannen rondom de N-34 komt binnenkort naar PS. De gedeputeerde deelt de zorg dat 
het openbaar vervoer onder druk komt te staan. Maar GS gaan voor goed openbaar vervoer in Dren-
the. 
De gedeputeerde omarmt de motie Europa (2014-30), de motie sluit aan bij het beleid. De motie 
Dienstreizen wordt ontraden, dit College wil transparant zijn (kwartaalrapportages), maar het kan altijd 
beter. 
 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat op korte termijn een GS-brief naar PS gaat over krimpregio’s 
en anticipeerregio’s.  
V.w.b. coördinatie huisvesting asielzoekers meldt de gedeputeerde dat de provincie formeel geen 
zeggenschap heeft over  de huisvesting. Maar de gedeputeerde bespreekt het onderwerp in het VDG-
overleg. 
De heer Munniksma vindt het een goed idee om het Drents Jeugd Orkest te waarderen. 
De gedeputeerde meldt dat er binnenkort een notitie komt m.b.t. de aangehouden motie Leerstoel 
Drents en meertaligheid (M 2014-3).  
 
Gedeputeerde Van de Boer deelt mee dat er wordt ingezet op energiestrategie, windenergie is één 
van de strategieën.  
De gedeputeerde bevestigt dat duurzaamheid begint bij de jeugd en dat er op scholen ook aandacht 
voor is (bijv. e-college, duurzame dates, energy challenge). De provincie heeft hierin een voorbeeld-
functie, verwezen wordt naar revitalisering van het provinciehuis, het heeft nu de A-status. 
Geslaagde projecten zoals zonnelening, zon voor asbest, green deals, slim met energie worden 
voortgezet en zo mogelijk/nodig wordt gekeken naar verbreding. Zodra er monitoringsgegevens zijn 
zal PS worden geïnformeerd. 
Gevraagd is naar de bekendheid met het Nederlands Investeringsinstituut. De gedeputeerde is hier-
mee bekend en bekijkt of het kansen biedt voor Drenthe. De suggestie om niet gebruikte sportvelden 
te gebruiken als zonne-akker vindt GS uitstekend, maar dit ligt bij de gemeenten. De gedeputeerde 
ontraadt de Motie sport en duurzaamheid. Hij verwijst naar DEO, zij kunnen meewerken aan de ge-
noemde informatieavonden. 
De gedeputeerde ontraadt de motie Kleinschalige duurzame energie. De motie wordt beschouwd als 
warme ondersteuning voor beleid dat er al is. 
Het genoemde initiatief om voorafgaand aan de PS-vergaderingen een permanent podium voor jonge 
kunstenaars in te richten in het provinciehuis wordt van harte ondersteund door GS. Initiatief ligt bij PS 
en GS doet graag mee.  
 
Toezeggingen van Gedeputeerde Staten: 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat de Versnellingsagenda 3.0 (arbeidsmarkt) er zal komen. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat zodra er plannen zijn om te korten op het OV of om lijnen te schrap-
pen, hij hierover direct met PS in gesprek zal gaan.  

Gedeputeerde Munniksma zegt toe het onderwerp coördinatie huisvesting asielzoekers te bespreken 
met de twaalf Drentse gemeenten, m.n. de Drentse maat qua omvang en dit schriftelijk terug te koppe-
len naar PS. 
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Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd over Drents, Duits en 
grensoverschrijding i.c.m. laaggeletterdheid in overleg met GS en de griffie.  

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat er een waarderingssubsidie van € 5.000, gaat naar het Drents 
Jeugd Orkest. 
 
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe nu en in de toekomst duurzaamheidsprojecten te behouden en 
op te starten in onze provincie.  
 
Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2014-26 Motie door PvdA en CDA 
Voor: PvdA, CDA, VVD, GL, PVV, SP, CU en D66 
Tegen: - 
De motie is aangenomen. 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

M 2014-27 Motie door PvdA en CDA 
Voor: PvdA, CDA, VVD, GL, PVV, SP en CU 
Tegen: D66 
De motie is aangenomen. 

Laaggeletterdheid 

M 2014-28 Motie door PvdA en CDA 
De motie wordt aangehouden.  

Sport en duurzaamheid 

M 2014-29 Motie door CDA en D66 
De motie wordt ingetrokken na een toezegging. 

Drents jeugdorkest 

M 2014-30 Motie door VVD, PvdA, GL, CDA en CU 
Voor: PvdA, CDA, VVD, GL, D66 en CU 
Tegen: PVV en SP 
De motie is aangenomen. 

Stimuleren Europa-werkwijze 

M 2014-31 Motie door VVD, CDA, CU en GL 
Voor: PvdA, CDA, VVD, GL, D66 en CU 
Tegen: PVV en SP 
De motie is aangenomen. 

Project regionale samenwer-
king 

M 2014-32 Motie door PVV 
Voor: PVV 
Tegen: PvdA, CDA, VVD, GL, D66 , SP en CU 
De motie is verworpen. 

MRB 2015 

M 2014-33 Motie door CDA en SP 
De motie wordt ingetrokken. 

Vitaal platteland 

M 2014-34 Motie door D66 
De motie wordt ingetrokken. 

Verantwoording dienstreizen 

M 2014-35 Motie door GL 
De motie wordt aangehouden. 

Basis OV 

M 2014-36 Motie door GL 
De motie wordt ingetrokken na een toezegging. 

Kleinschalige duurzame 
energie 
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H. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 17 december 2014. 
 
De vergadering wordt gesloten om 19.45 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 17 december 2014 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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l\I 2014-26

PvoA

Motie Onderwiis en arbeidsmarkt

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 12 noyember 2014.

Kennis genomen hebbende van de begroting 2015 van de provincie Drenthe, programma 9,

onderdeel 9.2 optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt.

Van mening zijnde dat:

De geformuleerde resultaten, om de doelstelling van een betere aansluiting van

vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt te realiseren, ambitieus zijn;

Onderdeel 9.2 van de begroting 2015 van de Provincie Drenthe een speerpunt moet

zijn van het Drentse provinciale beleid;

Bedrijven goed opgeleide werknemers nodig hebben en het dus zaak is het

bedrijfsleven tijdig bij het onderwijs te betrekken;

Voorkomen moet worden dat leerlingen starten in een traject op basis van een

verkeerd beroepsbeeld of een tekort aan (vak)competenties;

Naast de gebruikelijke schoolprogramma's ook aandacht moet worden besteed aan

intersectorale omscholing;

Constaterende dat:

Het bedrijfsleven één van de belangrijkste stakeholders is van het beroepsonderwijs;

Er onderling verschillende culturen zijn in onderwijs, bedrijfsleven en overheid;

Het noodzakelijk is om de onderling verschillende culturen te overbruggen ten einde

goed te kunnen samenwerken en dat daar veelenergie in gestoken moet worden;

Naar aanvankelijk oordeel de in 9.2 verwoorde ambitieuze doelstellingen en te

behalen resultaten niet voldoende worden weerspiegeld in de financiële

verantwoording



Van oordeelzijnde dat:

Wanneer de inmiddels in gang gezette ontwikkelingen tot concrete projecten leiden,

die passen binnen de doelstelling, mag realisatie daarvan niet worden gefrustreerd

door financiële belemmeringen;

Het betreffende programma daarom een extra financiële ímpuls verdient ter grootte

van 500.000 euro;

Roepen het College op om:

Te komen tot een versnellingsagenda 3.0;

Aan het budget van programma 9.2 een reservering toe te voegen van 500.000 euro

en dit ten laste te laten komen van de financiële baten 2OL4;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie van de

Bert He

Fractie van het CDA:

D. D¡



hrn5utr o l¿.rûfl lvt 2014-27

FvoA

Motie laaggeletterd heid

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 12 november 2014.

Gelezen:

- De antwoorden in de brief van GS van 30 oktober 2OI4 op de schriftelijke vragen over

laaggeletterdheid;

- De ingekomen brief van Biblionet Drenthe vanT november 2014 over

laaggeletterdheid naar aanleiding van het werkbezoek van Statenleden op 4

november, waarin onder meer wordt gewezen op planvorming voor de doelgroep

volwassenen vanaf 1-8 jaar.

Constaterende dat:

- Er in de provincíe Drenthe naar voorzichtige schatting 50.000 inwoners (10,2%l zijn

die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen;

- Dit een groot probleem vormt voor de betreffende personen in een tijdsgewricht

waarin het appèl op zelfredzaamheid en eigen kracht steeds groter wordt;

- De vele vormen van steeds sneller wordende communicatie en de digitalisering deze

personen op nog grotere afstand van de maatschappij zetten;

- Veel laaggeletterden zich hiervoor generen en moeite hebben hiervoor aandacht

en/of hulp te vragen.

Overwegende dat:
- Er ondanks provinciale en gemeentelijke inspanningen nog geen concrete gegevens

en/of resultaten over de situatie in Drenthe zijn te benoemen;

- De grote aantallen laaggeletterden in Drenthe de kans moeten krijgen tot het

verbeteren van hun situatie en het verkrijgen van meer mogelijkheden voor

deelname aan het maatschappelijke gebeuren;

- De provincie en gemeenten in het kader van de decentralisaties steeds betere

mogelijkheden krijgen om de groep laaggeletterden te traceren.



Dragen het College op:

- ln verband met de werkzaamheden van het Drenthe en Alfa College in het tra¡nen

van medewerkers van diverse organisaties de bijdrage van de provincie van

€ 25.000,= na L meí 2015 te continueren voor nog een jaar;

- Een werkbezoek te organiseren aan de gemeente Hoogeveen, aangezien deze

gemeente met financiële steun van de provincie de laatste jaren actief inzet heeft

gepleegd om hier een slag te maker¡¡

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA: M

r5
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M 2014-30

Motie "stimuleren Europa-Werkwijze"

Provinciale Staten bijeen op t2 november 20t4,

Constaterende dat:

. Er sprake is van een positieve ontwikketing op het Europa-dossier;

. De organisatie de Europa-werkwijze begint te omarmen;

Van mening zijnde dat:

. De huidige ontwikketingen in Europa dwingen tot het verder uitbouwen en
stimuteren van de werkwijze;

. PS de behoefte heeft de Europa-werkwijze tot uitdrukking te brengen in de
begroting teneinde de ontwikketingen goed te kunnen votgen;

Overwegende dat:

. Deetname aan (Ínternationate) netwerken en het organiseren van eigen
netwerkbijeenkomsten een betangrijk instrument vormen binnen de Europa-
werkwijze;

. Er hiertoe geen geoormerkte middelen in de begroting zitten;

Verzoek/Dragen het college op:

. Programma 1.3 uit te breiden met het onderdeel Europa werkwijze;

. Hiervoor een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar te stetten; dekking

vanuit programma 10 te regelen;

. PS via de P&C-cyctus te informeren over de acties en resuttaten op het
Europa Dossier.

-lo





M 2014-31

CDA

A"rgo"c,N\s^

ChristenUnie
GROEN
LINKS

"Aanpak knelpunten regionale samenwerking"

Provinciale Staten bijeen op !2 november 20t4,

Constaterende dat:

Het beteid voor de jaren 2014-2020 van de EU gericht is op (internationale)

regionate samenwerking en het versterken van economische grensregio's;

Er in dat kader, ondanks alte inspanningen, nog vele hobbets te nemen zijn,
getuige de situatie in Coevorden;

Er inmiddets ook vanuit de landetijke potitiek aandacht is voor deze materie
(zie motie van de leden Schouten en Agnes Mutder).

Overwegende dat:

. Het hier vaak gaat om complexe verschitlen in wet- en regelgeving die voor
een groot deel buiten ons mandaat tot stand komen.

Van mening zijnde dat:

. Het juist de komende jaren van belang is met de knetpunten aan de slag te
gaan;

De provincie, gezien haar positie, hierin prima een initiërende, stimuterende

en aanjagende rol kan vervutlen, ook (of misschien wet juist) ingevat de
optossing buiten ons mandaat moet worden gezocht;

Gezien het betang en de comptexiteit het zaak is de krachten maximaal te
bundeten in een integrate provinciate aanpak en zowet ambtetijk ats

bestuurtijk te zorgen voor een éénduidige regie;

a

a

a

a



Verzoeken het college :

. Een "Aanpak knetpunten regionale samenwerking" in te stetlen en

deze te belasten met het gecoördineerd aanpakken van knetpunten die

(internationate) regionate samenwerking in de weg staan;

. De maximaal laten aanhaken en afstemmen met andere initiatieven
op dit terrein en zodoende komen tot een intensivering van onze inzet;

Hiertoe een plan van aanpak op te stelten en deze nog in de huidige periode aan
PS aan te bieden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de VVD CDA CU GL

Johan Baltes À.P nekoek G.Seinen a G


