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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 17 april 2013 
 
 
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 en het amendement zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J.Tichelaar (voorzitter) 
A. Huizing (PvdA) (vicevoorzitter a.i.) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA)  
R. Beimers (PVV)  
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) 
mevrouw T. Hummel (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
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 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) 
A.Timmerman (VVD) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 
J. Vester (SP) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig het college van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) tot 15:30 uur 
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
Afwezig:  
H.N. van Eekelen (SP) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
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A/B.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur en verwelkomt de op de publieke tribune aanwezige 
gasten in het kader van het project ‘Gast van de Staten’. 
In verband met afwezigheid van de vicevoorzitter de heer Slagter, zal de heer Huizing hem vervangen.  
De 2e vice-voorzitter heeft te kennen gegeven over een aantal onderwerpen zelf het woord te willen 
voeren, dit verhoudt zich niet goed met het voorzitterschap. 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 13 maart 2013 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de heer Dijkstra (CDA) dat de door zijn fractie in de verga-
dering van 30 januari jl. ingediende motie over het functioneren van het OV-bureau Groningen-
Drenthe, (M-2013-03) wordt ingetrokken. Reden is dat de in de motie gevraagde informatie door het 
college van GS is verstrekt en besproken in de Statencommissie OGB van 27 maart jl. 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken worden conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken afgehan-
deld.  
 
F.  Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
G.  Voorstellen 
 

B-stukken: 
 
G-1 Statenstuk 2013-565; Vitaal Platteland 
 
Bijdrage van de fracties 
Met uitzondering van de PVV stemmen de fracties in met het voorstel. 
Met belangstelling wordt uitgekeken naar de toegezegde evaluatie. Het is tijd voor actie; doen i.p.v. 
verder praten, is het devies van meerdere fracties. 
De afbakening van de gebieden is voor een aantal fracties niet noodzakelijk. De VVD vraagt zich af of 
dit gaat werken. D66 sluit zich hierbij aan. CDA en GL willen voor de recreatie en toerisme projecten 
juist geen afbakening, maar deze projecten moeten gelden voor de gehele provincie. 
Het CDA verzoekt het college om met duidelijke heldere subsidie criteria te komen. De SP deelt deze 
mening en wil de criteria vast laten stellen door PS. Ook de CU is benieuwd naar deze criteria. 
De PVV en GL vragen zich af of de bevolking wel voldoende mogelijkheden heeft om hun ideeën naar 
voren te brengen nu het de gemeenten zijn die de aanvragen moeten indienen. Dit verhoudt zich 
slecht met de bottum-up methode die wordt uitgedragen door het college. De PVV is van mening dat 
het bedrag wat oorspronkelijk was bedoeld voor het platteland niet bij de bevolking komt. Moeite heeft 
de PVV ook met de Leader actie groepen. 
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Discussie is er over breedband. Voor het platteland is een goede digitale infrastructuur van groot be-
lang aldus VVD, CDA, CU en D66. Zij dienen een motie in om in de Visie Breedband van GS die me-
dio 2013 wordt opgeleverd, een aantal zaken op te nemen die verder onderzocht moeten worden om 
breedband op het platteland mogelijk te maken. De PvdA vindt een goede digitale infrastructuur van 
groot belang maar is van mening dat voor de financiering de markt aan zet is ook in niet rendabele 
gebieden. SP en GL sluiten bij dit laatste aan. Bovendien is het de vraag of onder de bevolking vol-
doende draagkracht is voor breedband. 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat het een goede lijn is om in te zetten op de gehele provincie. 
De bottum-up projecten worden breed beoordeeld. Een aantal gebieden verdienen extra aandacht, 
bijvoorbeeld bij stapeling van problemen. Is dat het geval dan zal meer in de geest dan in de letter van 
de regelgeving worden gehandeld. Terugrapportage zal plaatsvinden in de Bestuursrapportage. Een 
brief met de subsidiecriteria zal naar de staten worden gestuurd. De vaststelling geschiedt door GS. 
Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om met initiatieven te komen. Goede ideeën vanuit de 
bevolking zullen altijd naar voren komen, ook als de gemeente ze niet voordraagt. 
Gedeputeerde van der Tuuk: In de zomer 2013 komt het college met een notitie hoe breedband het 
beste in Drenthe aangepakt kan worden. De onderwerpen genoemd in de motie zijn hierin grotendeels 
al opgenomen. 
 
De ingediende motie wordt ontraden.  
Desgevraagd geeft gedeputeerde van der Tuuk aan dat na aanvaarding van de motie het college van 
GS de motie ook zal uitvoeren. 
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-565:  
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, CU, D66, GL en Groep van Rhee 
Tegen: PVV 
 
Motie 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-06 VVD, CDA, 
CU en D66 

Breedband Aangenomen: 
Voor: VVD, CDA, CU, D66, groep van 
Rhee, PVV  
Tegen: PvdA, SP en GL 
De motie is met meerderheid van stemmen 
aangenomen 

 
 
G-2 Statenstuk 2013-561; Uitvoering amendementen A2012-12 en A2012-15, ‘instandhou-
dingsubsidie Herinneringscentrum Kamp Westerbork’ Meerjarenaanvraag Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork 2013-2016. 
 
Bijdrage van de fracties 
Met uitzondering van de PVV stemmen de fracties in met dit voorstel. 
De PvdA geeft aan vast te willen houden aan de instandhoudingsubsidie, zo ook het CDA. 
Het CDA benadrukt de speciale plaats die het Herinneringscentrum inneemt. 
D66 vraagt bevestiging van de aanname dat de subsidie bestemd is voor activiteiten vanaf 2013. 
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GL ziet uit naar de evaluatie. 
De PVV noemt de verwarring van de verschillende benamingen van de subsidies en vraagt zich af 
hoe de staten omgaan met hun eigen verordening (ASV). Ook vindt de PVV het jammer dat het subsi-
diebedrag besteed wordt aan onderhoud en exploitatie. En voor hoeveel jaar wordt de subsidie ver-
strekt? Heeft de nieuwe benaming, instandhoudingsubsidie, wel rechtskracht? 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde van de Boer antwoordt als volgt: zoals in de commissie C&E van 3 april jl. is aangege-
ven zal in het vervolg gesproken worden van een meerjarige instandhoudingsubsidie, voor het Herin-
neringscentrum. Hiermee is geen nieuwe categorie binnen de ASV benoemd. De benaming instand-
houdingsubisie is een uitzondering. 
De duur van de subsidie is gelijk aan die van de Cultuurnota:2013-2016. De subsidie is bestemd voor 
nieuwe activiteiten die bijdragen in de doelstelling van het Herinneringscentrum. 
Het is juist dat de subsidie afwijkt van de ASV, maar daartoe is op 11 juli 2012 door de staten ook 
besloten. Dit besluit is vooralsnog rechtsgeldig. 
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-561:  
 
Het voorstel is met meerderheid van stemmen aanvaard. 
 
Voor: PvdA, VVD, CDA, SP, GL, D66, CU, Groep van Rhee. 
Tegen: PVV 
 
G-3 Statenstuk 2013-562; Advisering Commissariaat voor de media inzake toewijzing zend-
tijd en afgeven bekostigingsverklaring RTV Drenthe 
 
Bijdrage van de fracties 
De fracties van PvdA en CDA informeren naar het bestuurlijke overleg van de gedeputeerde met 
RTVDrenthe. Het CDA wil weten of GS van mening is dat de overdracht naar het Rijk (recentralisatie) 
van de omroepen daadwerkelijk per 1 januari 2014 zal plaatsvinden. Hiervoor is een wetwijziging no-
dig. 
De PVV informeert naar de uitspraak van de commissie rechtsbescherming die spreekt van een struc-
turele prestatiesubsidie voor RTVDrenthe, terwijl de staten in de veronderstelling leefde dat het om 
incidentele subsidie zou gaan. D66 vraagt waarvan het afhankelijk is dat de ondertiteling ook in 2014 
zal plaatsvinden. GL spreekt de zorg uit over de binding van de omroep met de regio als de recentrali-
satie door zal gaan. 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde van de Boer doet verslag van het door hem, op verzoek van de Statencommissie C&E 
gevoerde bestuurlijk overleg met RTVDrenthe. Uitgangspunt hierbij was dat de uitvoering van de on-
dertiteling de verantwoordelijkheid is van RTVDrenthe. De uitkomst is dat ondertiteling zal plaatsvin-
den bij de nieuwsprogramma’s, Drents Diep en sport uitzendingen tot en met eind 2013. De opstelling 
van RTVDrenthe om de ondertiteling te realiseren verdient waardering. 
Op dit moment kan niet worden aangegeven of de recentralisatie per januari 2014 plaats zal vinden. 
Het IPO is hierover ook nog in onderhandeling. Wanneer de overgangsdatum wordt verschoven zal 
wederom met RTVDrenthe worden gesproken over de ondertiteling. 
Aan de bezwaren van de Stichting Welzijn Doven Drenthe (SWDD) is met de afspraak deels tegemoet 
gekomen. 
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Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-562  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G-4 Statenstuk 2013-568; Toekomst sensorcluster  
 
Bijdrage van de fracties 
De fractie van GL wijst op de mogelijke concurrentie met een sensor project in Eindhoven.   
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde van der Tuuk is blij met de steun voor dit statenstuk. Hij doet kort verslag van zijn reis 
naar China. Tijdens die reis is het grote belang van sensor technologie wederom duidelijk geworden.  
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-568  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G-5 Statenstuk 2013-566; SNN – subsidieverordening NIOF 2013 (Herzien) 
 
Bijdrage van de fracties 
De fractie van GL geeft aan blij te zijn dat het stuk na de discussie hierover in de statencommissie is 
aangepast. 
Zonder verdere inhoudelijke discussie wordt ingestemd met het gewijzigde statenstuk 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Brink geeft aan blij te zijn met de steun en merkt op dat het stuk een goede bijdrage 
kan leveren aan de economie voor bedrijven en MKB in Drenthe 
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-566  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G-6 Statenstuk 2013-567; SNN – Wijzigingsverordening tender(s) 2013 Transitie II en Pieken  

(Herzien) 
 
Bijdrage van de fracties 
Zonder verdere inhoudelijke discussie wordt ingestemd met het gewijzigde statenstuk 
 
Reactie van de gedeputeerde 
Gedeputeerde Brink herhaalt zijn reactie zoals gegeven bij agendapunt G5. 
 
Besluit met betrekking tot Statenstuk 2013-567  
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
H.  Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 april 2013 over Ontwikkelingen  

gevangenissen Noord-Nederland 
 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over op de vicevoorzitter a.i., dhr. Huizing. 
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Bijdrage van de fracties 
Het CDA geeft aan een signaal te willen afgeven naar Den Haag over het behoud van werkgelegen-
heid door het verdwijnen van Rijksbanen en Rijksgebouwen. Het CDA dient hiertoe een motie in, 
M2013-07. 
De PvdA en de VVD delen de zorgen over de werkgelegenheid maar kunnen zich in eerste instantie 
niet vinden in de tekst van de motie die spreekt van het afkeuren van het Rijksbeleid. Het is beter om 
met Den Haag in gesprek te blijven.  
De SP geeft aan dat de sluiting van de gevangenissen in Drenthe grote gevolgen heeft voor de werk-
gelegenheid in Drenthe. Verbazingwekkend is dat gelijk met de sluiting elders in het land mega nieu-
we gevangenissen worden gebouwd. De PVV houdt een beschouwing over het landelijke beleid m.b.t. 
de sluiting van de gevangenissen. Deze fractie is vóór het openhouden van de gevangenissen. GL 
roemt de rust en ruimte in Drenthe die voor de Rijksoverheid belangrijk is geweest om zich te vesti-
gen. 
 
Reactie van de Commissaris van de Koningin 
De heer Tichelaar deelt de zorg van de staten over het behoud van de werkgelegenheid in Drenthe. 
Hij adviseert de staten wel om met een eenduidige boodschap te komen m.b.t. behoud van de werk-
gelegenheid van de Rijksdiensten. Verschillende geluiden doen de lobby, die wordt gevoerd, geen 
goed. 
 
Na schorsing wordt besloten om motie M 2013-07 in te trekken en een nieuwe, tekstueel aangepaste, 
motie M 2013-08 in te dienen namens alle fracties. 
 
Moties 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-07 CDA, ,CU, 
D66, GL, PVV, SP 
en 
Groep van Rhee 
 

Behoud werkgele-
genheid rijksdien-
sten 

Ingetrokken 

M 2013-08 CDA,PvdA,VVD,CU, 
D66, GL, PVV, SP 
en 
Groep van Rhee 

Behoud werkgele-
genheid rijksdien-
sten 

Aangenomen: 
Met algemene stemmen aangenomen 

 
 
N. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 15:25 uur  
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 mei 2013. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 29 mei 2013, 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 



CDA
Drenthe

MOTIE BREEDBAND
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 17 april2013, ter behandeling van
Statenstuk 201 3-565 Vitaal Platteland

Overwegende dat:
. Het voor een vitaal platteland van groot belang is om ook op het platteland over een goede

digitale infrastructuur te beschikken;
¡ Dat een goede digitale infrastructuur zowel voor particulieren (wonen, zotg en welzijn) als voor

bedrijven een steeds belangrijker wordende vestigingsvoorwaarde c.q. reden om niet te
hoeven vertrekken is;

Constaterende dat:
. Momenteel marktpartijen alleen de rendabele gebieden uitkiezen om breedband aan te leggen

en daardoor grote delen van het Drentse platteland verstoken blijven van een goede digitale
ontsluiting;

o Het college van GS nut en noodzaak van breedband én bovenstaande probleem wel erkent,
maar in het statenstuk niet verder wil gaan dan coördineren, verbinden en faciliteren;

o Het college van GS werkt aan een uitgebreidere visie op breedband voor het landelijk gebied
van Drenthe en wat de rol van de provincie daarin zal moeten zijn (medio 2013 gereed);

. Er door diverse gemeenten en werkgroepen (o.a. Midden Drenthe, De Wolden) concreet
onderzoek is en wordt gedaan naar manieren om in samenwerking met marktpartijen en

overheden te komen tot een brede uitrol van breedband, ook in de zogenaamde onrendabele
gebieden, waarbij de financiering nog niet rond is;

Van mening zijnde dat:
. Gezien de situatie het wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn om als provincie méér te doen

dan coördineren, verbinden en faciliteren, namelijk ook investeren, om het gewenste doel
"Breedband breed beschikbaar op het platteland", te bereiken of actief vraagbundeling te
stimuleren samen met gemeenten;

o Provinciale Staten in staat gesteld dienen te worden een weloverwogen keuze te maken om

wel of niet te investeren in breedband op het platteland;

Dragen het college van GS op om in de Visie Breedband die medio 2013 wordt opgeleverd óók de

volgende zaken op te nemen:
. Wat zouden mogelijke business modellen zijn om een optimale digitale infrastructuur

(breedband, 4G) op het platteland te realiseren?;
o Welke beheersvormen zouden daar bij passen? (Meerdere opties uitwerken, bijvoorbeeld een

organisatievorm als DEO, coöperatie, een nieuw (tijdelijk) nutsbedrijf, of andere vorm
aangedragen vanuit de gemeenten);

. Welke rol kan de provincie hierin nemen, ook in financiëel opzicht?;

. Op welke (andere) wijze kan de Provincie financiëel bijdragen aan het realiseren van
breedband? Bv in het cofinancieren van pilots, het leveren van een revolving fund of
su bsidieverstrekking ;

o Waarbijde mogelijke investeringen voorzien worden van een dekkingsvoorstel;
o Een advies vanuit het college: haar voorkeur voor beheersvorm en redenen om wel/niet te

kiezen voor de diverse investeringsvormen.

En gaan over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
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Motie Behoud werkgelegenheid rijksdiensten

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering biieen op 17 april 2013,

Constaterende dat
- de Staatssecretaris van Veiligheid en f ustitie het voornemen heeft aangekondigd

om de gevangenis in Veenhuizen te behouden maar De Grittenborgh in
Hoogeveen en de TBS-gebouwen in Balkbrug te willen sluiten;

- de Minister van Wonen en Rijksdienst overweegt om gehuurde huisvesting voor
rijksdiensten af te stoten, en om rijksdiensten te concentreren in een beperkt
aantal grote steden te concentreren, in kantoorgebouwen in eigendom;

1
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Overwegende dat
- de uitvoering van de voornemens van het Kabinet een reductie van het aantal

formatieplaatsen van rijksambtenaren zal inhouden;
- in Drenthe sinds 2005 al 1000 directe en naar schatting 600 indirecte

formatieplaatsen bij rijksdiensten zijn verdwenen;
- er bij uitvoering van dit voorgenomen beleid nog eens 1500 directe

formatieplaatsen verdwijnen en 900 banen in indirecte zin.
- in Drenthe [en heel Noord-Nederland) de werkloosheid aanmerkelijk hoger is

dan in de rest van Nederland;
- de rijksoverheid bij de eigen personeelsreducties de provincies met de hoogste

werkloosheid moet ontzien (Motie Heijnen c.s.) en daarom een belangrijke
verantwoordelijkheid heeft voor het behoud van arbeidsplaatsen in Noord-
Nederland;

- het kabinet bij bezuinigingen op het gevangeniswezen moet rekening houden
met de werkgelegenheid in de regio (motie Schouw/Segers);

Van mening zijnde dat
- de uitvoering van de beleidsvoornemens onevenredige zware negatieve effecten

zal hebben op de werkgelegenheid in de provincie Drenthe;
- vertegenwoordigers van gemeentebesturen en personeelsvertegenwoordigers

van betrokken instellingen een steun in de rug verdienen bij de komende
hoorzittingen met leden van de 2" Kamer;

Spreken uit dat
- zij het voorgenomen rijksbeleid m.b.t. de in de regio gevestigde rijksdiensten

betreuren;
- zij bij [onverhoopte) aanname en uitvoering van de beleidsvoornemens

aandringen op compenserende maatregelen ten gunste van de Drentse
arbeidsmarkt;

En verzoeken het College van Gedeputeerde Staten deze motie met spoed onder de
aandacht te brengen van de leden van de 2e Kamer en een afschrift daarvan ter
informatie toe te zenden aan alle Drentse gemeenteraden.

tot de orde van de dag.

T

(SP)

(cu)

G. van Dinteren [GL)

F van Rhee

M

)l. PannekoekR. (Pw) E.V

der Tol (D66)


