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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 18 december 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 amendementen zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J. Slagter(PvdA), vicevoorzitter 
H.J. van der Ven (CDA), 2e vicevoorzitter 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E. Bolhuis (VVD) 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw T. Hummel (PvdA0 
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) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
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) 
J. Vester (SP) 
A. Vorenkamp 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 

 
mevrouw S. Buissink, griffier 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
 
 
Afwezig: 
J. Tichelaar, Commissaris vd Koning, voorzitter  
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
R. Beimers (PVV) 
H.N. van Eekelen (SP) 
 
gedeputeerde R.W. Munniksma (PvdA)  
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A/B.  Opening en mededelingen 
In verband met afwezigheid van de voorzitter opent de vicevoorzitter de vergadering om 13.30 uur. Hij 
verwelkomt de op de publieke tribune aanwezige gasten in het kader van het scholingsprogramma 
staatsinrichting van het Jade –college. 
Dhr. Munniksma is vanwege ziekte verhinderd, namens PS worden bloemen gestuurd. 
Afscheidsbloemen zijn er voor dhr. Klein Koerkamp, hij is 10 jaar beleidsmedewerker voor de CDA-
fractie geweest. Voor hem woorden van lof en respect van de vicevoorzitter. Dhr. Klein Koerkamp 
wordt opgevolgd door dhr. Peters. 
De voorzitter van de Commissie van Onderzoek, dhr. Beerda, biedt het in opdracht van PS gemaakte 
rapport van verbonden partijen aan aan de vicevoorzitter. Het rapport wordt gebruikt bij de Master-
class van 8 januari; 15 januari staat het rapport op de agenda van de Statencommissie FCBE. 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 13 november 2013 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E.  Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
F.  Rondvraag 
Gedeputeerde Brink geeft aan de staten te willen informeren over het spoor bij Zwolle. Op 17 decem-
ber is overeenstemming bereikt met de staatssecretaris over het knelpunt Herfte. Er is volgens dhr. 
Brink gekozen voor de beste oplossing voor het Noorden en dit brengt veel voordeel voor de reizigers 
van en naar Noord Nederland. Er wordt 225 miljoen geïnvesteerd, waarvan Drenthe 6 miljoen bij-
draagt. De informatie over dit onderwerp wordt de staten nog toegezonden.  
 
G.  Voorstellen 
G1. Statenstuk 2013-594, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe  
 van 16 oktober 2013, kenmerk 42/3.12/2013007488, Wijziging Legesverordening  
 Provincie Drenthe 2010 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G2. Statenstuk 2013-597, Herzien Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van  
 Drenthe van 14 november 2013, kenmerk 44/3.6/2013007874, Energiepotentiekaart  
 Drenthe 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G3. Statenstuk 2013-598, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 
  van 11 november 2013, kenmerk 46/SG/201301433, Vaststelling fractievergoeding 2012 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G4. Statenstuk 2013-599, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 

 van 11 november 2013, kenmerk 46/SG/201301408, Herbenoeming lid college Noorde- 
lijke Rekenkamer 

Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
De vicevoorzitter feliciteert namens PS, dhr. de Groot met zijn herbenoeming. 
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G5. Statenstuk 2013-600, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
  van 6 november 2013, kenmerk 45/3.2/2013008043, 2e financiële actualisatie 2013, 6e 
  wijziging Begroting 2013, 1e wijziging Begroting 2014 en instelling Reserve finan- 

cieringsfonds Drenthe 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G6.  Statenstuk 2013-602, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
  van 6 november 2013, kenmerk 45/3.1/2013008042, Financieringinstrumentarium  

Drenthe/Uitvoeringskader; regionaal economisch domein 
De PVV legt een verklaring af voorafgaand aan het besluit. In de laatste FCBE-vergadering heeft de 
SP een pleidooi gehouden om het beheer van het Fonds in handen te laten van de provincie, in de 
persoon van de gedeputeerde. De PVV sluit zich alsnog aan bij dit pleidooi. 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G7.  Statenstuk 2013-603, Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe 
  van 16 december 2013, kenmerk 48/SG/201301552, Onderzoeksprogramma Provinciale 
  Staten Drenthe 2014 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G8.  Statenstuk 2013-595, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 

van 30 oktober 2013, kenmerk 44/3.5/2013007873, Duurzaamheidslening hernieuwbare  
energie 

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties zijn positief over het voorstel, m.u.v. de PVV. Het uiteindelijke doel van de regeling is een 
verhoging van de productie van hernieuwbare energie en een afname van uitstoot van broeikaseffec-
ten. Daarnaast wordt verwacht dat de invoering van de Duurzaamheidslening een positief werkgele-
genheidseffect zal hebben. Kort gezegd: aan de slag gaan, we willen minder CO2. Positief dat er een 
regeling is voor particulieren, bedrijven kunnen aankloppen bij DEO.  
Wel is er bij verschillende fracties twijfel over de subsidie: het wel/niet verstrekken, de hoogte ervan. 
De fracties hechten belang aan de evaluatie in juli 2014. D66 vraagt aandacht voor goede communi-
catie rondom deze regeling. Er is discussie over het wel/niet laten deelnemen van eigenaren van re-
creatiewoningen. PVV heeft moeite met de term subsidie 
PvdA, SP, D66 en CDA dienen een amendement (A 2013-14) in met het voorstel het bedrag van 
€25.000,- naar beneden bij te stellen. Het CDA stelt middels een amendement (A 2013-16) voor om 
de lening ook te laten gelden voor overige duurzame technieken, die gericht zijn op de winning van 
zonne-energie.  
 
Reactie van gedeputeerde van de Boer 
De gedeputeerde meldt dat iedere particulier die een bijdrage wil leveren aan duurzame energie in 
aanmerking kan komen voor de regeling, dus ook bewoners van een recreatiewoning. 
Voor de juiste opleidingen zijn er contacten met de ROC’s en het Energy college. 
Er is sprake van een revolving fund, niet zo zeer een subsidie. ‘Uitbetaling’ wordt verstrekt op basis 
van nota’s en niet op basis van offertes.  
De heer van de Boer brengt het punt communicatie rondom de Duurzaamheidslening in bij het interne 
communicatie overleg van de provincie naar aanleiding van de vraag van D66. 
De gedeputeerde kan akkoord gaan met de amendementen A 2013-14 en A 2013-16. 
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Toezeggingen van gedeputeerde van de Boer: 
 
Dhr. van de Boer zegt toe: de Duurzaamheidslening ter sprake te zullen brengen bij het eerstkomende 
VDG-overleg.  
 
Dhr. van de Boer zegt toe: wanneer de regeling Duurzaamheidslening niet mocht voldoen na bijvoor-
beeld een half jaar, deze in overleg met PS wordt aangepast. 
 
De navolgende amendementen zijn ingediend: 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2013-14 PvdA, SP, D66, 
CDA 

Verlaging subsidie- 
bedrag 

Aangenomen 
Voor: CDA, CU, D66, PvdA, SP, VVD 
Tegen: PVV 

A 2013-16 CDA Hernieuwbare energie 
techniek 

Aangenomen 
Met algemene stemmen aangenomen 

 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-595 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
G9.  Statenstuk 2013-596, Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
  van 31 oktober 2013, kenmerk 44/3.7/2013007875, Benoeming leden Adviescommissie 
 voor de Fysieke Leefomgeving/intrekking Reglement op de Adviescommissie voor de  
 Fysieke Leefomgeving Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties kunnen zich in het algemeen vinden in het voorstel met daarbij wel een kanttekening van 
het CDA over het onvoldoende aanwezig zijn van een vertegenwoordiger uit het Drentse bedrijfsleven. 
De fractie van het CDA dient hierover een amendement (A 2013-17) in. De fractie wil graag een on-
dernemer met een breed netwerk in de commissie, van binnen of buiten Drenthe. De fractie van het 
CDA wordt hierin gesteund door de fracties van D66, PVV en de VVD. Maar de VVD adviseert om 
alvast te starten. De PVV heeft onvoldoende vertrouwen in een overheids-onafhankelijk functioneren. 
Een meerderheid van de fracties vindt dat er aan de slag moeten worden gegaan, het heeft al een 
heel lang voortraject. 
 
Reactie van gedeputeerde van de Boer:   
De gedeputeerde deelt mee in reactie op de PVV dat de adviescommissie geen verlengstuk van de 
overheid is; ‘los van last en ruggespraak’. 
De gedeputeerde stelt voor de ingeslagen lijn door te voeren en op 29 januari de AFLO-plannen te 
presenteren. Halverwege 2014 is er een evaluatie. De gedeputeerde heeft vertrouwen in de commis-
sie. Voor de gedeputeerde komt het amendement te vroeg, maar er zal toch gezocht worden naar een 
ondernemer uit het Drentse bedrijfsleven. Dit gaat tijd kosten, er wordt gekozen voor een zorgvuldige 
procedure.  
 
Het navolgende amendement wordt ingediend: 
Stemverklaringen zijn er van; 
Mevr. Bakker: de PvdA vindt het een zorgvuldig proces en vindt het te vroeg voor kritische geluiden. 
PvdA stemt tegen het amendement en voor het voorstel.  
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Dhr. Timmerman: de VVD stemt voor het amendement, maar vindt dat de AFLO van start moet. De 
sollicitatieprocedure voor een persoon uit het Drentse bedrijfsleven moet zorgvuldig en vraagt dus tijd. 
Dhr. Stelpstra: de CU vindt het een vreemd, niet-kloppend amendement. CU stemt tegen het amen-
dement. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2013-17 CDA Adviescommissies Aangenomen 
Voor: CDA, PVV, D66, VVD 
Tegen: CU, PvdA, SP 

   
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-596 
Het voorstel is met meerderheid van aanvaard. 
Voor: CDA, CU, D66, PvdA, SP en VVD 
Tegen: PVV. 
 
H.  Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 januari 2014. 
 
De vergadering wordt gesloten om 15.35 uur. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 29 januari 2014. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 



A 2013-14

FvoA
Amendement op statenstuk 2013-595

Duurzaamheidslening hernieuwbare energie

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2013, ter behandeling van
bovengenoemd statenstuk

Overwegende dat:

- het maximale budget per gemeente toebedeeld beperkt is;

- de wens is dat zoveel mogelíjk particulieren de kans krijgen van de regeling gebruik te maken;

- dat een huishouding gemiddeld 3500 kwH verbruikÇ

- dat een complete installatie voor bovengenoemd verbruik voor ongeveer € 7.500 kan worden
aangeschaft;

Besluiten

in artikel 8:

bepalingen omtrent hoogte van subsidie het maximum bedrag van € 25.000 te verlagen tot € 7.500

En gaan over tot de orde van de dag,

Namens de PvdA-Statenfractie

CÐ4Hans Hornstra

\K,lt" /.-

L(



CDA
Drenthe

A2013-16

Amendement Duurzaamheidslening hernieuwbare energie techniek

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2013,
ter behandeling van Statenstuk 2013-595, Duurzaamheidslening hernieuwbare energie,

BESLUITEN:
In het UITVOERINGSBESLUIT SUB SIDIE . DUURZAAMHEIDS LENING
HERNIEUWBARE ENERGIE' ('zonnelening') de volgende wijzigingen aan te brengen:

I. Een artikel I j. toe te voegen:
overige duurzame technieken: technieken gericht op de winning van directe zonne-
energie

IL In artikel 3.1. na het woord "zonneboilers" in te voegen de woorden: "en/of overige
duurzame technieken".

III. In artikel 6.1. na het woord "zonneboiler(s)" in te voegen de woorden: "en/of overige
duurzame technieken".

IV. In artikel 7.I. en artikel 7 .2. nahet woord "zonneboiler" in te voegen de woorden:
"enlof overige duurzame technieken".

Toelichting:
Met deze wijzigingen wordt beoogd:
De duurzaamheidslening niet te beperken tot de aanschaf van zonnepanelen en/of
zonneboilers maar ook te laten gelden voor overige duurzame technieken gericht op de

winning van zorìne-energie.

Dick Dijkstra (CDA



CDA
Drenthe

A 2013-17

Amendement
Benoeminq leden Adviescommiss ie voor de Fvsieke Leefomqevinq.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2013,

ter behandeling van Statenstuk 2013-596, Benoeming leden Adviescommissie voor

de Fysieke Leefomgeving,

BESLUITEN:

Onder BESLUITEN puntÏ toe te voegen onder "Leden"

Een 6" gedachtenstreepje met de tekst:
- "Een vertegenwoordiger uit het Drentse bedrijfsleven"

Toelichtinq:
De commissie krijgt een evenwichtiger samenstelling wanneer daarin een

vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is opgenomen.

I


