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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 

Woensdag 25 september 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) 

J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA) 

J.J. Baltes (VVD) 

H. Beerda (PvdA)  

R. Beimers (PVV) vanaf 16:00 uur  

A.A.P.M. van Berkel (PVV) 

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 T. Hummel (PvdA) vanaf 16:00 uur 

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 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) 

J. Vester (SP) 

Th.J. Wijbenga (CDA) 

P.A. Zwiers (PvdA) 

 

mevrouw S. Buissink, Statengriffier 

 

Voorts aanwezig het college van GS: 

H. Brink (VVD) 

H.H. van de Boer (VVD)  

R.W. Munniksma (PvdA) agendapunt G2 

 

Afwezig:  

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

A.Timmerman (VVD)  

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

H.J. van der Ven (CDA) 
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A/B.  Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent de vergadering om 15:30 uur en deelt mee dat de vergadering op een later tijdstip 

aanvangt in verband met het overlijden en de begrafenisdienst van Mieke de Vroede. Zij heeft ook als 

bode voor provinciale staten gewerkt. Vervolgens wordt een minuut stilte in acht genomen. 

 

Na een schorsing vanwege het verstoren van de vergaderorde door tegenstanders van windenergie 

wordt de vergadering om 16:10 uur hervat. 

 

C.  Vaststelling van de agenda 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

De onderdelen G2 en G3 worden, in verband met het voortijdig vertrek van de heer Munniksma, als 

eerste behandeld. 

Aan de agenda worden toegevoegd als agendapunten H en I, twee moties vreemd aan de orde. De 

motie M 2013-22 over het veilig stellen van het voortbestaan van de Johan Willem Friso kazerne in 

Assen. Deze motie wordt ingediend door het CDA. En de motie M 2013-23 over Schaliegas. Deze 

motie wordt ingediend door GL. 

 

Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

D. Vaststelling besluitenlijsten van 26 juni en 3 juli 2013. 

 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

E. Ingekomen stukken. 

 

De fractie van de PVV vraagt of er een procedure is om, n.a.v. een brief van de heer de Kleine (B3), 

een besluit, genomen in de vorige statenperiode, over de destijds opgelegde geheimhouding opnieuw 

te bespreken. 

De Voorzitter antwoordt dat gekeken zal worden wat het verzoek van de heer Kleine betekent. Het 

verzoek komt terug in de staten. 

 

De fractie van de PVV verzoekt om agendering van een brief van het college van GS van 29 augustus 

2013 over beantwoording vragen van de PVV over de uitkijktoren in het natuurgebied “De Onlanden” 

(A5) in de commissie OGB.  

De voorzitter geeft aan dat de brief op de concept-agenda van de Statencommissie OGB zal worden 

geplaatst. 

 

De fractie van D66 geeft aan dat een brief van Stichting Platform Storm van 23 september jl het be-

handeladvies heeft “voor kennisgeving aannemen”. Dit is in strijd met de toezegging van gedeputeer-

de Munniksma dat alle brieven i.r.t. dit onderwerp zijn of zullen worden beantwoord.  

De voorzitter, de heer Tichelaar, antwoordt dat hij gedeputeerde Munniksma hierover zal informeren. 

Hij zegt daarbij toe dat wanneer er een toezegging ligt dat het college zich hieraan dient te houden of 

aan moet geven dat het niet mogelijk is om hieraan te voldoen. 

 

F. Rondvraag. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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G1.  Voorstellen 

 

A-stukken 

 

G1. Statenstuk 2013-583; 1
e
 Financiële actualisatie 2013/ 4

e
 wijziging Begroting 2013 

 

Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 

 

 

G.2. Statenstuk 2013-585; Noordervisie 2040 

 Statenstuk 2013-585 A (aanvullend) Noordervisie 2040 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

Met uitzondering van de PVV vinden de fracties de Noordervisie een mooi document. Met de aanvul-

ling op het statenstuk is het college tegemoet gekomen aan het merendeel van de opmerkingen die in 

de commissie zijn gemaakt. Met name is het proces en de procedure van het stuk nu goed verwoord. 

Daarnaast worden samengevat nog de volgende opmerkingen gemaakt. 

De PvdA is van mening dat – ook in het aanvullende statenstuk – de huidige en toekomstige zorg 

onvoldoende terugkomt. Dit onderwerp is te belangrijk voor de inwoners van Drenthe om niet mee te 

nemen in een toekomstvisie. 

Om dit te benadrukken dienen PvdA en CDA een motie in (M 2013-18) 

De VVD blijft van mening dat het moeilijk is om tégen dit document te zijn maar vindt dat een echte 

visie zou moeten leiden tot een levendige discussie, dit wordt in deze visie gemist. Wel is de VVD blij 

dat burgers worden uitgenodigd om met ideeën te komen. 

Het CDA vindt dat door de provincie verantwoordelijkheid wordt genomen door een richting te bepa-

len. De toekomst van Drenthe gaat over mensen in een verantwoorde leefomgeving. 

De SP vindt het beoordelen van de Noordervisie een behoorlijke worsteling; hoe beoordeel je de dro-

men van een ander? Het initiatief wordt onderschreven. Een van de belangrijkste thema’s voor de SP 

is punt 5 van de Strategische agenda Noordervisie. Samen met GL dient de SP een motie in (M 2013-

19) waarbij om aansluiting wordt verzocht bij het Blue Community initiatief. In tweede termijn wordt 

deze motie omgezet in een motie vreemd aan de orde van de dag. 

Voor D66 is de Noordervisie een interessant en mooi document, waarin de ambitie toerisme en recre-

atie nog sterker mag worden neergezet. 

De CU kan zich vinden in de Noordervisie, betreurt de houding van Fryslân in dezen. GL sluit hierbij 

aan. Verder benadrukt de CU om met kracht aan de slag te gaan 

GL complimenteert het college voor de Noordervisie en benadrukt dat het om een visie gaat en niet 

om een werkplan. GL dient 2 moties is: M 2013 – 20, over Aardgas en M 2013-21 over Landbouw. 

 

Reactie van de gedeputeerden 

Gedeputeerde Munniksma geeft aan het jammer te vinden dat het stuk in Fryslân voor kennisgeving is 

aangenomen. De provincie Groningen heeft inmiddels ingestemd met het stuk. Voor het college is het 

belangrijk dat ook in deze visie niemand tussen wal en het schip mag komen. De Human Capital 

agenda is een belangrijk onderdeel. Het gaat er daarbij ook om dat werk en werkgelegenheid  goed 

op elkaar wordt afgestemd. Niet alleen werk voor de hoger opgeleiden maar ook handen aan het bed. 

De monitoring van het stuk vindt o.a. plaats door het debat te blijven aangaan met de samenleving.  

Gedeputeerde van de Boer vult aan met de opmerking dat GS de ambitie van het energieakkoord 

overeind willen houden. Prioriteit ligt bij de hernieuwbare energie die in 2020, 14% zal moeten bedra-

gen. Tot die tijd is het gebruik van aardgas onmisbaar. De energietransitie wordt binnenkort met de 

staten besproken. 
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De moties Zorg (M 2013-18) en Landbouw (M 2013-21) worden door het college ontraden. De inhoud 

van de moties wordt reeds in het beleid meegenomen.  

De motie over Water (M 2013-19) staat los van de Noordervisie evenals de motie over Aardgas (M 

2013-20). 

 

Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-585 

Het besluit is met meerderheid van stemmen aanvaard. De fractie van de PVV heeft zich van stem-

ming onthouden. 

 

Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-585A 

Het besluit is met meerderheid van stemmen aanvaard. De fractie van de PVV heeft zich van stem-

ming onthouden. 

 

Besloten wordt om de motie over Water (M 2013-19) aan te merken als een Motie vreemd aan de 

orde en deze te agenderen als agendapunt K. De motie over Aardgas ( M 2013-20) blijft onderdeel 

uitmaken van de beraadslaging over de Noordervisie. 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-18 PvdA en CDA Zorg Aangenomen 

Voor: PvdA, SP, GL, CU 

en CDA 

Tegen: PVV, VVD en 

D66 

M 2013- 20 GL Aardgas Verworpen 

Voor: SP, GL 

Tegen: PvdA, VVD, D66, 

CU, CDA en PVV 

M 2013-21 GL Landbouw Verworpen 

Voor: SP, GL, CU 

Tegen: PvdA, VVD, D66, 

PVV en CDA 

 

 

G.3. Statenstuk 2013-584; Burgerinitiatiefvoorstel Tegenwind Veenkoloniën 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

Alle fracties gaan in meer of mindere mate in op het inhoudelijke aspect van de windenergie in het 

zoekgebied Veenkoloniën. Daarbij memoreren ze aan de hierover eerder gehouden besprekingen in 

de staten in juni van dit jaar. Genoemd wordt ook dat de door de staten aangenomen Windvisie wel-

licht de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat het Rijk gaat bepalen waar de windmolens komen. 

Daarnaast wordt nog door meerdere fracties opgemerkt dat het zorgwekkend is dat de dialoog tussen 

de initiatiefnemers en de actiegroepen niet op gang lijkt te komen. 

 

Reactie van de Commissaris van de Koning 

De heer Tichelaar benadrukt dat wat voor ligt een voorstel is van het Presidium. Juist omdat het hier 

om een burgerinitiatief gaat moet bij de besluitvorming de nodige zorgvuldigheid in acht worden ge-

nomen. Hij is van mening dat het dan ook niet gepast is om nu op de inhoud, het heroverwegen van 

het zoekgebied voor grootschalige Windenergie, in te gaan. Hierover zijn duidelijke afspraken ge-

maakt. De fractievoorzitters, die het Presidium vormen, zullen zich hieraan moeten houden. 
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De twee besluiten zoals genoemd in het statenstuk zullen in stemming worden gebracht.  

 

Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-584, onder I 

Het besluit is unaniem aanvaard. 

 

Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-58, onderdeel II 

Het besluit is unaniem aanvaard.  

 

 

Moties vreemd aan de orde 

 

H. Motie vreemd aan de orde van de fractie van het CDA over het behoud van de Johan 

 Willem Friso kazerne in Assen. 

 

Toelichting door de fractie van het CDA 

De heer Klaver geeft een korte toelichting en benadrukt daarbij dat de stille diplomatie, waaronder die 

van de CdK, tot nu toe goed zijn werk heeft gedaan, maar dat het einddoel, het openhouden van de 

kazerne, nog niet is bereikt. Deze motie is bedoeld om de werkzaamheden van de lobbyisten te on-

dersteunen. 

 

De fractie van GL legt een stemverklaring af en geeft daarbij aan dat de partij GL in het kader van 

pacifisme tegen de motie is. Echter de Drentse statenleden van GL zullen in het kader van de werkge-

legenheid voor de motie stemmen. 

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-22 PvdA en CDA Johan Willem Friso kazerne Aangenomen; 

Unaniem aanvaard 

 

 

 

I. Motie vreemd aan de orde van de fractie van GL over Schaliegas. 

 

Toelichting door de fractie van GL 

Mevrouw Smith-Bults geeft met behulp van een youtube film een toelichting op het onderwerp van de 

motie, Schaliegas. 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De andere fracties geven aan de motie niet te zullen steunen. De PvdA laat weten de motie inhoude-

lijke te delen met GL maar omdat op dit moment i.h.k.v. duurzame energie sprake is van een transitie-

periode niet in te kunnen schatten is hoe dit verder zal gaan. 

 

Reactie van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van de Boer merkt op dat Schaliegas bij de vaststelling van de structuurvisie 2.0 aan 

de orde komt. Daarin is vastgelegd dat winning van Schaliegas in Drenthe nu nog niet aan de orde is 

en om die reden heeft GS hierover ook nog geen standpunt ingenomen. Landelijk onderzoek naar 

Schaliegas is nog gaande. Het is ook nog niet aan de orde nu door het Rijk voorlopig, de komende 1,5 

jaar nog geen proefboringen zullen worden gehouden. De motie komt voor het college te vroeg om nu 

te betrekken bij de energie transitie. 

De motie wordt door GS ontraden. 
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Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-23 GL Schaliegas Aangehouden 

Tot Schaliegas onderdeel 

is van de discussie in PS 

 

 

 

J. Motie vreemd aan de orde van de fractie van de SP en GL over Water (Noordervisie 

 2040). 

 

Toelichting door de fractie van de SP 

De SP heeft bij het agendapunt over de Noordervisie 2040 aangegeven aansluiting te willen zoeken 

bij het internationale initiatief, het Blue Community initiatief, die o.a. er op toe ziet dat drinkwater niet 

wordt geprivatiseerd. 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fracties hebben bij agendapunt G2 een reactie gegeven op het voorstel van de SP. 

 

Reactie van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van de Boer geeft aan dat niemand tegen schoon water kan zijn. Maar in Drenthe is de 

winning van drinkwater en de verwerving van afvalwater ondergebracht bij de WMD. De gemeenten 

en de provincie zijn aandeelhouder van de WMD en hebben hier een directie invloed wat wettelijk is 

vastgelegd. De vraag is of water in de toekomst ook in publieke handen blijft. Dit is nu niet te overzien. 

Om die formele grond ontraadt GS de motie.  

 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-19 SP en GL Water Verworpen 

Voor: SP, GL en CDA 

Tegen: PvdA, D66, VVD, 

CU, PVV 

 

 

 

K. Sluiting 

 

De heer Beimers deelt mee met ingang van 1 oktober 2013 het fractievoorzitterschap van de PVV 

over te dragen aan de heer Uppelschoten.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur  

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 november 2013. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2013, 

 

 

          , voorzitter 

 

 

          , griffier 



CDA PvoA
tvt 2013-18

Motie Noordervisie 2040 (Zorg)

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 25 september 2013,

ter behandeling van statenstuk 20 1 3 -5 85, Noordervis ie 2040

kennis genomen hebbende van deze visie

onderschrijven dat
- er urgente maatschappelijke vraagstukken bestaan in Noord-Nederland
- dat gezamenlijke aanpak op noordelijke schaal meerwaarde kan hebben
- er gewerkt moet worden aan een goede balans tussen wonen, werken en leven in de

drie noordelijke provincies

van mening zijndat
- goede zorg voor ieder een onlosmakelijk onderdeel van die balans is
- dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van goede zorg voor de inwoners van

Noord-Nederland nu en in de toekomst van groot belang is en zal blijven

constaterende dat

- een visie hoe dit vraagstuk tegemoet te treden ontbreekt in Noordervisie 2040

spreken als hun mening uit dat
- het onderwerp "zotg" serieuze aandacht dient te krijgen in Noordervisie 2040

dragen het college op
- de noodzakelijke stappen te ondernemen om "zotg" als zelfstandig thema op te

nemen in de strategische agenda van statenstuk 2013-585 Noordervisie2040

en gaan over tot de orde van de dag

Bert Hemsteede (PvdA)

Henk Klaver (CDA)
Q:ctv[t'lO -q¿t,t



CDA
M 2013-22

ristenUnie

,ÌÉPvDA
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Motie veilig stellen voortbestaan van de Johan Willem Friso kazerne in
Assen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 25 september 2013,

Constaterende dat
- de minister van Defensie voornemens is om de Johan Willem Friso kazerne in

Assen te sluiten;

Overwegende dat
- de Johan'Willem Friso kazerne van groot belang is voor de werkgelegenheid in

Assen en omgeving;
- de kazerne met ruim 1000 medewerkers één van de grootste werkgevers is in

Assen;
- er daarnaast nog eens bijna 1000 indirecte banen verloren gaan in het geval dat

de kazerne gesloten wordt;
- een sluiting van de kazerne derhalve ca.2000 gezinnen raakt, die direct of

indirect voor hun inkomen afhankelijk zijnvande aanwezigheid van de kazeme;
- de kazeme in Assen sinds mensenheugenis tot de economische infrastructuur

van de Drentse hoofdstad behoort;
- de bevolking van Assen, het stadsbestuur, en ook het regionale bedrijfs- en

verenigingsleven zich ernstige zorgen maken over de effecten van deze
voorgenomen sluiting van de kazeme;

I
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Van meningzijnde dat

- de uitvoering van het voornemen om de kazerne te sluiten onevenredige
negatieve effecten zal hebben voor de werkgelegenheid in Assen en omgeving;

Spreken uit dat
- zij de voorgenomen sluiting van de Johan Willem Friso kazerne en de daaruit

voortvloeiende onevenredig negatieve effecten voor de werkgelegenheid in
Assen niet aanvaardbaar vinden;

- alles op alles gezetmoetworden om het voortbestaan van de Johan V/illem Friso
kazeme in Assen veilig te stellen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de inhoud van deze motie aan de
minister van Defensie te doen toekomen en een afschrift daarvan toe te zenden aan de
leden van de Tweede Kamer.

En gaan over tot de orde van de dag.

ov G. Smith-Bults (GL) M.C.J. van der Tol (D66)

P

Vlþ.W@,lil^J"r
J.M. Toor (VVD)
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