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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 12 maart 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 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
R. Beimers (PVV, tot agendapunt I) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
mevrouw E.H. Beving-Philips (PVV vanaf punt I) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
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 M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J. Smits (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 
J. Vester (SP) 

A. Vorenkamp 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
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: 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
A.Timmerman (VVD) 
 
Gedeputeerde R.W. Munniksma 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering biedt de heer 
Germs van Huus van de Taol, de Commissaris van de Koning het eerste exemplaar van het boek 
Strunen in de Taoltuun, van Abel Darwinkel aan. Deze aanbieding staat in het teken van Meert-
moand-Streektaolmoand. In dit kader deelt de Commissaris mee binnenkort met een voorstel voor 
Drentse muzikale omlijsting in de statenzaal te komen. 
De voorzitter verwelkomt de op de publieke tribune aanwezige scholieren van RSG ‘Wolfsbos’ uit 
Hoogeveen. Zij zijn vandaag “Gasten van de Staten’. Ook worden een aantal dames van Vrouwen van 
Nu, afdeling Beilen welkom geheten.  
Tevens is er een woord van welkom aan collega PVV-leden uit andere provincies, die aanwezig zijn 
voor het afscheid van de heer Beimers en de installatie van mevrouw Beving. 
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 29 januari 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E. Ingekomen stukken  
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
De fractie van D66 vraagt om het punt A1 van de LIS (gasboringen) mee te nemen op de agenda van 
de statencommissie OGB van 26 maart onder punt 8 aardschok Assen. 
De fractie van de PVV vraagt om agendering van punt A2 van de LIS (kappen van bos bij Annen door 
de WMD). Agendering zal plaatsvinden in de statencommissie OGB van 26 maart.  
 
F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G. Onderzoek geloofsbrieven 
De geloofsbrieven van mevrouw E.H. Beving-Philips worden onderzocht door de bij dit agendapunt 
benoemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. De commissie bestaat uit de heer Bol-
huis (VVD), de heer Wijbenga (CDA) en mevrouw Goettsch (PvdA).  
Mevrouw Goettsch brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden 
en adviseert de staten om mevrouw Beving toe te laten als statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en dat mevrouw Beving daarmee 
kan worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is de heer Beimers (PVV) formeel 
geen lid meer van Provinciale Staten. 
 
H. Afscheid van de heer Beimers 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot de heer Beimers en overhandigt hem een afscheids-
cadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. Ook de heer Uppelschoten (fractievoorzit-
ter PVV) richt een afscheidswoord tot de heer Beimers. 
De heer Beimers bedankt in een woord van afscheid de statenleden. 
 
I. Installatie van mevrouw Beving-Philips 
Mevrouw Beving legt de verklaring en de belofte af. Zij ondertekent de Drentse gedragscode integriteit 
Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Ze is hiermee toegetreden 
tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert mevrouw Beving met haar benoeming en geeft daarbij aan dat zij lid is van de 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 
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J.  Voorstellen 
 
J1. Statenstuk 2014-606, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 22 januari  
 2014, kenmerk 3/3.8/2014000146, Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
  
J2. Statenstuk 2014-607 herzien, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van  
 Drenthe van 27 januari 2014, kenmerk 7/SG/2014400352, Financieel toezicht 2014 BZK 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van VVD, PVV en D66 geven aan dat zij zich kunnen vinden in de aangebrachte wijzigin-
gen in het voorstel en dat zij kunnen instemmen met het gewijzigde statenstuk. 
 
Het voorstel wordt ongewijzigd vastgesteld en is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J3.  Statenstuk 2014-610, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 
 van 21 februari 2014, kenmerk 11/SG/201400434, Gedragscode Integriteit (wijziging  

bepaling 2.3) 
 
Tijdens dit agendapunt neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap over.  
Reden voor de wijziging van de Gedragscode Integriteit Commissaris van de Koning, GS en PS was 
de vraag van het college c.q. de Commissaris in hoeverre in bepaling 2.3 onder de term ‘bestuurder’ 
naast de dagelijkse, bezoldigde bestuurders van de provincie tevens de volksvertegenwoordigers 
moeten worden begrepen, of niet. Aanleiding was de mogelijke deelname aan (gebruikelijke) procedu-
res van werving en selectie bij provinciale vacatures door statenleden. 
De bepaling 2.3 van de nu nog geldende Gedragscode is onderdeel van paragraaf 2. 
Belangenverstrengeling en aanbesteding, en luidt als volgt: 
“Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het 
tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de provincie.” 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van de PvdA, VVD, CDA, CU staan positief tegenover aanpassing van de Gedragscode 
integriteit. Voor deze fracties is zonneklaar dat integriteit een groot goed is. Integriteit heeft niet alleen 
te maken met een afgesproken gedragscode maar ook met houding en gedrag. Ook wijzen deze frac-
ties op de afspraken die zijn gemaakt bij de vaststelling van de begroting 2014 op 13 november 2013 
waarin PS hebben ingestemd met het aanstellen van een aanjager voor het Drents projectbureau om 
een extra stimulans te geven aan de Drentse economie. De uitwerking van de invulling van dit project-
bureau is bedrijfsvoering en derhalve aan GS. 
Over de door de Ondernemingsraad aan PS verzonden brief merken deze fracties op dat dit recht bij 
de OR berust en het aan GS is om verantwoordelijkheid af te leggen aan de OR. De CU noemt daarbij 
ook het ongepast van de OR te vinden om deze brief over de gedragscode van bestuurders aan PS te 
sturen en zich zo te bemoeien met het hoogste bestuursorgaan. 
De fractie van de PvdA geeft aan dat van GS verwacht wordt in voorkomende gevallen een juiste per-
sonele procedure te voeren en daarover transparant te zijn. De fractie van de VVD geeft aan dat de 
taak van PS is het controleren van GS. Provinciale staten controleren of GS de juiste uitvoering geven 
aan een breed gedragen wens om een extra impuls aan de Drentse werkgelegenheid te geven. Ge-
controleerd wordt of de gekozen procedure juist wordt gevolgd en op termijn wordt gekeken of de ex-
tra impuls het verwachte heeft gebracht.  
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De fractie van het CDA kan zich vinden in de notitie en sluit zich aan bij het standpunt van VVD en 
PvdA.  
De fractie van de CU vindt dat in alle openheid/openbaarheid een voorstel voorligt om te wijzigen PS 
staat op afstand van het dagelijkse werk wat voor de CU betekent dat ook een lid van PS op de func-
tie zou moeten kunnen solliciteren. 
 
De fracties van SP, PVV, D66 en GL vinden dat er niet (tussentijds) gewijzigd kan worden in de Ge-
dragscode integriteit en zijn tegen het voorstel en verwijzen daarbij ook naar de door de OR geschre-
ven brief. Enige schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Voor de buitenwereld is 
de voorgesteld handelswijze niet te begrijpen. De huidige gedragscode is duidelijk. De fractie van de 
SP vindt dat de schijn van belangverstrengeling moet worden vermeden en dat de gedragscode ook 
zou moeten gelden voor de verbonden partijen van de provincie. De PVV-fractie is van mening dat de 
opgestelde regels moeten worden gevolgd. De fractie van D66 ziet evenmin de onduidelijkheden in de 
huidige integriteitscode. Een beetje integer bestaat niet. Bovendien is D66 van mening dat tijdens ‘het 
spel de regels niet kunne worden veranderd’.  
De GL-fractie wijst op de vreemde ontwikkeling dat de integriteitscode voor GS-leden anders geïnter-
preteerd moet worden als voor leden van PS. De fracties van SP, PVV, D66 en GL vinden dat de Ge-
dragscode eerst geëvalueerd en daarna zo nodig gewijzigd moet worden. 
 
Reactie van de Commissaris van de Koning: 
Noemt een aantal feiten om de ontstane verwarring te verhelderen. 
In de Begroting 2014, vastgesteld op 13 november 2013, is in programma 9 opgenomen dat er een 
‘kwartiermaker/ Drents projectbureau input arbeidsmarkt’ voor 2 jaar wordt aangesteld/ingericht en dat 
daarna wordt geëvalueerd. Er is geen sprake van het aantrekken van een lobbyist zoals is gesugge-
reerd. Een ruime meerderheid van PS hebben ingestemd met de begroting en derhalve ook met dit 
voorstel. Vervolgens is GS belast met de uitvoering, het betreft hier een gedelegeerde bevoegdheid. 
De vacaturevervulling loopt via een wervingsbureau, Boer en Croon. De benoeming van deze kwar-
tiermaker is zeker géén gelopen race. Het is absoluut niet zo dat eerst een persoon is aangezocht en 
vervolgens naar een passende functie is gezocht. 
Tot slot geeft de heer Tichelaar aan dat aan het Presidium een vraag is neergelegd van het college 
van GS over de eventueel tussentijds aan te passen gedragscode. Het Presidium heeft vervolgens 
hierover haar mening gegeven, maar nadrukkelijk geen besluit genomen. Het nemen van een besluit 
in dezen is enkel voorbehouden aan Provinciale Staten. 
 
Stemverklaringen zijn er van: 
- De heer van Dalen (D66): een ondertekende code kan tijdens de ‘rit’ niet worden gewijzigd. 
- De heer Hemsteede (PvdA): stemt tegen het voorstel. 
- Mevrouw Smits (SP) stemt tegen het voorstel, het gaat hier om een ethische kwestie.  
- De heer Vester (SP) legt een persoonlijke stemverklaring af. Hij heeft de gedragscode Integriteit 

aan het begin van de statenperiode ondertekend, mocht hij opnieuw moeten ondertekenen na de-
ze wijziging dan zal hij dat niet doen.  

 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2014-610 
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA (11), VVD, CDA en CU (totaal 26) 
Tegen: PVV, SP, GroenLinks, D66 en B. Hemsteede (totaal 12) 
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J4. Statenstuk 2014-611, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 
  van 3 maart 2014; Beslissing op bezwaar van de heer G. de Kleine inzake het verzoek  
 tot opheffing van geheimhouding archief provinciale onderzoekscommissie  

Eurochamp. 
Tijdens dit agendapunt neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap over.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van PvdA, VVD, CDA, CU kunnen instemmen met het voorstel van het presidium. Toetsing 
heeft plaatsgevonden. De fractie van de PVV wil geen uitspraak doen. De fracties van de SP en 
GroenLinks pleiten voor openbaar maken van de stukken. De heer Vester van de SP geeft aan graag 
persoonlijk te willen reageren, maar voor hem kan dit niet vanwege zijn geheimhoudingsplicht als 
voormalig lid van de onderzoekscommissie Eurochamp. Hij overweegt een verzoek in te dienen om 
deze geheimhoudingsplicht voor hem op te heffen. De fractie van D66 stemt tegen het statenvoorstel. 
Deze fractie vraagt zich af of de commissie rechtsbescherming de geheime stukken heeft ingezien. 
 
Toezegging van de Commissaris van de Koning 
De Commissaris geeft aan dat het hier gaat om afspraken omtrent de geheimhouding die destijds door 
PS zijn gemaakt. Het gaat om een juridisch conflict. De heer De Kleine op de hoogte is van de proce-
dure. Of de Commissie Rechtsbescherming ook daadwerkelijk de geheime stukken heeft ingezien is 
hem niet bekend, hij zal hierna verstaan. 
 
De Commissaris zegt toe de staten een schriftelijke verklaring te doen toekomen van de commissie 
rechtsbescherming, waaruit blijkt dat zij kennis heeft genomen van alle stukken om te komen tot een 
oordeel en dat die kennisname onderliggend is geweest aan het advies. 
 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2014-611 
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA en CU (27 stemmen) 
Tegen: PVV, D66, GroenLinks en SP (11 stemmen) 
 
 
9. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 16 april. 
De vergadering wordt gesloten om 16.10 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 16 april 2014 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 


