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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 16 april 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) 
M.A.M. Berends (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
mevrouw E.H. Beving-Philips (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
H.N. van Eekelen (SP) (tot agendapunt I) 
R. Fokkens (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.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.L.M. van Middelaar (SP) (vanaf agendapunt I) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw G. Seinen (CDA) (vanaf agendapunt I) 
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) 
A.Timmerman (VVD) 
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) (tot agendapunt I) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA) (gedeeltelijk) 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en spreekt een speciaal welkom uit aan de “Gast van de Staten”, 
de dames van de christelijke maatschappelijke vrouwenvereniging Passage uit Emmen en Klaziena-
veen.  
 
De voorzitter deelt mee dat de heer Vester sinds 15 april de nieuwe fractievoorzitter van de SP is. Hij 
wenst hem veel succes en wijsheid toe.  
Tevens feliciteert de voorzitter de heer Klaver met zijn benoeming tot directeur Projectenbureau  
Drenthe. 
 
De heer Klaver deelt mee dat de IPO motie, de in 2011 door het CDA ingediende motie over de nut en 
noodzaak van een voortgezet Drents lidmaatschap van de IPO-vereniging, is besproken. Hij geeft aan 
dat deze als uitgevoerd kan worden beschouwd.  
De Staten besluiten, na voorstel van de voorzitter, dat de motie is uitgevoerd.  
 
C. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals deze voorligt.  
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 12 maart 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van agendapunt J3 merkt de heer Uppelschoten (PVV) op dat bij zijn partij de indruk 
is ontstaan dat de aanpassing tot doel het iets te regelen voor een bepaald statenlid. 
 
E. Ingekomen stukken  
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 
 
F. Rondvraag 
De heer Stelpstra (CU) vraagt zich af hoe het kan dat Noord Nederland niet betrokken is in het  
Kabinetsbesluit spoorbeveiliging systeem ERTMS.  
 
Gedeputeerde Brink geeft aan zeer teleurgesteld te zijn aangezien het systeem zou kunnen leiden tot 
snelheidsverhoging van de treinen en dat dit belangrijk is voor het verkorten van de reistijd tussen de 
noordelijke provincies en de Randstad. De gedeputeerde heeft begrepen dat de CU dezelfde vraag 
ook in Groningen en Fryslân zal stellen en hij roept alle noordelijke statenleden op om gezamenlijk op 
te trekken om zo het tij voor Noord-Nederland te keren.  
 
G. Onderzoek geloofsbrieven 
De geloofsbrieven van de heer Van Middelaar en mevrouw Seinen worden onderzocht door de bij dit 
agendapunt benoemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit de heer Van 
Dalen (D66), mevrouw Meeuwissen-Dekker (VVD), mevrouw Horasan (PvdA). 
De heer Van Dalen brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn 
bevonden en adviseert om de heer Van Middelaar en mevrouw Seinen toe te laten als statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Van Middelaar en mevrouw 
Seinen kunnen worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee zijn de heer Van 
Eekelen (SP) en de heer Wijbenga (CDA) formeel geen lid meer van Provinciale Staten.   
 
H. Afscheid  
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot de heer Van Eekelen en overhandigt hem een  
afscheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra.  
De heer Van Eekelen bedankt in een woord van afscheid de statenleden.  
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De voorzitter spreekt vervolgens een woord van afscheid tot de heer Wijbenga en overhandigt hem 
eveneens een afscheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. 
De heer Wijbenga bedankt in een woord van afscheid de statenleden.  
 
I. Installatie  
Mevrouw Seinen legt de eed af. Zij ondertekent de Drentse gedragscode integriteit Commissaris van 
de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Zij is hiermee toegetreden tot Provinciale 
Staten van Drenthe.  
De voorzitter feliciteert mevrouw Seinen met haar benoeming en geeft daarbij aan dat zij lid is van de 
Statencommissie Omgevingsbeleid.  
 
De heer Van Middelaar legt de verklaring en de belofte af. Hij ondertekent de Drentse gedragscode 
integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hij is hiermee 
toegetreden tot Provinciale Staten van Drenthe.  
De voorzitter feliciteert de heer Van Middelaar met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is 
van de Statencommissie Omgevingsbeleid. 
 
J. Benoeming Commissieleden, niet zijnde Statenleden 
Mevrouw J. Fokkens (SP) en de heer Moinat (SP) worden benoemd tot commissielid, niet zijnde  
Statenlid.  
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot de mevrouw Dekker en overhandigt haar een  
afscheidscadeau.  
 
K. Voorstellen 
 
K1. Statenstuk 2014-608, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 19 februari 
2014 over Project Droge Voeten 2050, vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor plan-
MER 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
K2. Statenstuk 2014-612, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2014 
over Next Generation Access Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
K3. Statenstuk 2014-614, Voorstel van het Presidium van 10 maart 2014 over Wijziging Veror-
dening rechtspositiebesluit, Gedeputeerden, staten- en commissieleden 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
K4. Statenstuk 2014-609; Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 20 februari 
2014, over Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van SP, PVV, GL, CDA en D66 voeren het woord.  
De fracties van de SP, PVV en GL geven aan tegen het voorstel te zijn. De SP-fractie vindt het be-
langrijk dat er democratische zeggenschap blijft over hetgeen wat van algemeen belang is (afvalver-
werking). De fractie van de PVV vindt dat de toekomst van Attero gewaarborgd moet worden gelet op 
het behoud van werkgelegenheid en vraagt zich af of een commerciële partij als een equityfonds wel 
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een geschikte partij is om te opereren op de internationale afvalmarkt. De PVV wil een bedrijf als  
Attero graag in publieke handen houden. De PVV neemt aan dat de overdracht van de aandelen aan 
gemeenten niet is geslaagd wegens een te hoge vraagprijs van Attero voor de afvalverwerking. De 
GL-fractie is van mening dat er bij verkoop geen afdoende garantie is voor het behoud van duurzame 
werkgelegenheid en zou graag, bij verkoop, uit de opbrengsten een fonds hiertoe willen oprichten. GL 
geeft aan bij de voorjaarsnota op het onderwerp terug te zullen komen. 
De fracties van het CDA en D66 geven aan zich te kunnen vinden in het voorstel, maar hebben wel 
enkele opmerkingen. Zo mist het CDA garanties over de werkgelegenheid en vraagt zij zich af of er 
een kettingbeding is in verband met de bodemaansprakelijkheid. D66 vindt dat, aangezien de verkoop 
eigenlijk al een gegeven is, er een dusdanig belang speelt dat een zorgvuldige overdracht met garan-
ties voor de werknemers gewaarborgd moet worden, waarbij de kernwaarden en opvattingen van Atte-
ro bewaard blijven en dat naar de toekomst toe verder zal worden ingezet op een verantwoorde en 
duurzame afvalstoffenverwerking. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Naar aanleiding van een opmerking van de SP benadrukt gedeputeerde Van der Tuuk op voorhand 
dat privatisering van het waterbedrijf niet aan de orde is. De gedeputeerde geeft verder aan dat ge-
probeerd is de aandelen over te dragen aan de gemeenten met als voorwaarde dat de gemeenten 
hun afvalverwerking laten lopen via Attero, maar dat dit niet heeft geleid tot een positief resultaat. Nu 
met name de grote aandeelhouders zichzelf niet voldoende toegerust achten om te opereren op een 
internationale afvalmarkt, is volgens de gedeputeerde overgegaan tot de voorgenomen verkoop, 
waarbij een toetsingskader met een fors aantal criteria is vastgesteld. De gedeputeerde geeft aan 
geen garanties met betrekking tot de werkgelegenheid te kunnen geven, maar vindt het feit dat de OR 
heeft ingestemd met het voorstel zwaar wegen. Het voorstel om te komen tot een fonds ziet de gede-
puteerde als een interessante optie en de gedeputeerde geeft aan hier op een later tijdstip op terug te 
komen als de perspectieven van de financiën duidelijk zijn. 
 
Gedeputeerde Van de Boer is van mening dat er voldoende zekerheden worden geboden bij de over-
dracht door de aan Attero gestelde eisen met betrekking tot de informatieplicht, de wijzigingsmogelijk-
heden en de langlopende financiële verplichtingen. Met betrekking tot de duurzaamheid geeft de ge-
deputeerde aan te verwachten dat Attero en haar rechtsopvolger zich zeer verantwoordelijk zullen 
blijven opstellen. 
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA, D’66 en CU (totaal 30) 
Tegen: PVV, SP en GL (totaal 10) 
 
K5. Statenstuk 2014-615, Voorstel van het college van gedeputeerde Staten van 2 april; Wijzi-
ging overeenkomst met de gemeente Assen inzake de FlorijnAs 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Met uitzondering van de fractie van de SP, voeren alle fracties het woord. 
De PVV-fractie geeft aan tegen het voorstel te zijn, want zij vindt het niet acceptabel dat € 6 miljoen uit 
de eigen middelen van de provincie (RSP/risico-reserve) worden gebruikt om een tekort van € 20 mil-
joen op de begroting van Assen te dekken.  
De fracties van de PvdA, VVD, D66, CU, CDA en GL geven aan in te kunnen stemmen met het voor-
stel. D66 stelt  de vraag of GS van mening is dat bij projecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling 
in het algemeen afspraken tussen overheden niet gemaakt kunnen worden of dat dit alleen bij dit pro-
ject het geval is. Verder vindt de D66 fractie dat bij het RSP project in Emmen op een zelfde manier 
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gehandeld moet worden. Zowel D66 als GL willen graag uitleg over de opbouw van de gevraagde € 6 
miljoen. 
De CU-fractie wil weten welke maatregelen er genomen zijn om het risico van € 20 miljoen kleiner te 
maken gelet op hun eerdere opmerkingen hierover en welke maatregelen zijn genomen om het pro-
ject te versoberen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink stelt dat op grond van de eerdere overeenkomst de provincie wel verantwoorde-
lijkheden had maar geen sturingsmogelijkheden en dat dit geen wenselijke situatie was. Door het hui-
dige voorstel wordt duidelijkheid geboden voor zowel de gemeente als de provincie en kan de ge-
meente Assen verder in het project met een gezonde financiële basis. Het gevraagde bedrag van € 6 
miljoen is opgebouwd uit drie gelijke delen: een taxatie van het niet behalen van de inverdientaakstel-
ling door de gemeente Assen, een schatting van de BTW-afroming en een schatting van de bezuini-
gingen door het Rijk. De gedeputeerde geeft aan dat bij dit RSP project destijds een risico van € 20 
miljoen is vastgesteld en dat hieruit nu € 6 miljoen wordt ingezet.  
De voorzitter, de heer Tichelaar, deelt mee dat door in te stemmen met dit voorstel de afspraken met 
de gemeente Emmen met betrekking tot de REP-middelen zullen worden aangepast, zodat ook in dat 
RSP project de gemeente de volledige verantwoordelijkheid draagt.  
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, CU, D66 en GL (totaal 36) 
Tegen: PVV (totaal 4) 
 
L. Sluiting  
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 mei 2014.  
De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 28 mei 2014 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 


