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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 28 januari 2015 
 
 
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 
 
De aangenomen motie vreemd aan de orde is als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
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), aanwezig om 13.50 uur 
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) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.A.M. Mentink (CDA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) 
K. Neutel (CDA) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
H. van de Pol (CDA) 
mevrouw G. Seinen (CDA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
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 (PVV) 
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 J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en verwelkomt de deelnemers van “Gast van de 
Staten”, o.a. mensen van de Katholieke Belangenorganisatieorganisatie van en voor Ouderen uit 
Zuidlaren.  
Gedeputeerde Brink deelt mee dat FMN (Federatie Mobilteitsbedrijven Nederland) bezwaar hebben 
gemaakt tegen de verlenging OV-concessie Groningen Drenthe. Er worden geen inhoudelijke mede-
delingen gedaan tot dat het kort geding heeft gediend, eind februari wordt een uitspraak van de rech-
ter verwacht. Het traject van aanbesteding loopt gewoon door. 
De voorzitter deelt mee dat n.a.v. de aangekondigde sluiting van de Philips Lightning fabriek te Em-
men een werkgroep, o.l.v. de heer B. Wientjes, aan de slag is. De CdK heeft op zich genomen PS op 
de hoogte te houden. 
De voorzitter deelt mee dat op 11 maart a.s. de laatste reguliere PS-vergadering plaatsvindt voor de 
verkiezingen. 
 
 
C. Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda wordt, als agendapunt H, op voorstel van de fractie van het CDA een motie vreemd 
aan de orde betreffende “gescheperde schaapkuddes” toegevoegd.  
 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 17 december 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E. Ingekomen stukken 
De fractie van de PvdA vraagt om agendering van punt A1 (nachttrein Groningen-Randstad) van de 
lijst met ingekomen stukken. Agendering zal plaatsvinden in de statencommissie OGB van 11 februari. 
De overige punten van de LIS worden conform voorstel vastgesteld. 
 
 
F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
  
G.  Voorstellen  
 
G1. Statenstuk 2015-654  

Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 11 december 2014, kenmerk  
50/3.6/2014006998, Uitvoering zonnelening 2015 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
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G2. Statenstuk 2015-655  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 18 december 2014, kenmerk 
51/3.13/2014006883, Onderbrengen van de uitvoering van DLG-taken in een zelfstandige 
Uitvoeringsorganisatie 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
Een meerderheid van de fracties kan instemmen met het voorstel en de fracties wachten het bedrijfs-
plan af. De fracties van CU, CDA vragen naar ambities, doelen en een evaluatie. Er wordt duidelijk-
heid gevraagd omtrent de afstemming met het proces in de provincie Groningen. Daar zijn andere 
‘spelregels’ (geen protocol Verbonden partijen).  
De fractie van de PVV heeft moeite met het voorstel, vraag blijft: hoe groot is de efficiency van het op 
afstand plaatsen? Wat is het financiële voordeel? Ook de positionering van DLG blijft voor de PVV 
onduidelijk. De fractie is van mening dat, pas als dit echt nodig is, er een nieuwe verbonden partij 
moet worden opgericht. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Brink is blij met de complimenten voor GS over de wijze waarop omgegaan is met de 
Nota Verbonden partijen en het bijbehorende spoorboekje. Hij deelt mee dat, voordat PS een besluit 
neemt, er een evaluatie komt met daarin missie, ambities, doelstellingen en een exit strategie.  
In de afgelopen jaren is uit het veld naar voren gekomen dat het verstandig is om de uitvoeringstaken 
van DLG op enige afstand van de provincie te plaatsen. DLG heeft veel kennis, levert een hoge kwali-
teit en wordt zeer gewaardeerd in het gebied.  
Het ontbreken van een Nota Verbonden partijen levert in Groningen geen problemen op. De gedepu-
teerde deelt mee dat de provincie Groningen gaat kijken hoe zij afspraken rondom verbonden partijen 
vorm geven, ze vinden onze Nota een goede werkwijze.  
De gedeputeerde geeft aan dat er sprake is van een efficiency-slag. Maar hoe groot het financiële 
voordeel is, is nu nog niet aan te geven, 
 
Na stemming is het voorstel ongeamendeerd en bij meerderheid van stemmen aanvaard. De fracties 
van PvdA, VVD, CDA, CU, GL, SP en D66 hebben voor het voorstel gestemd. De PVV-fractie heeft 
tegen gestemd. Deze fractie heeft geen steekhoudende argumenten gehoord om over te gaan tot het 
oprichten van een nieuwe verbonden partij. 
 
 
H. Motie Vreemd aan de orde (betreffende gescheperde schaapskuddes) 
 

De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde in. Hierin wordt voorgesteld om de moge-

lijkheden te verkennen om de gescheperde schaapskuddes op de immateriële werelderfgoedlijst van 

Unesco te plaatsen. De fractie is van mening dat de traditie van gescheperde schaapskuddes in Dren-

the niet verloren mag gaan. GS worden opgeroepen om samen met organisaties in de samenleving te 

verkennen of plaatsing op de immateriële werelderfgoedlijst mogelijk is. Na discussie in PS, o.a. over 

de trekkersrol die in dit proces wel of niet bij de overheid behoort te liggen, wordt besloten de motie 

aan te passen. De fractie van de PVV stemt niet in met de motie, de fractie vindt dat er sprake is van 

een eenzijdige benadering van de Drentse cultuur, de benadering is nu te zeer gericht op schaaps-

kuddes. 

Na een schorsing is een aangepaste motie ingediend (M 2015-2). Deze motie kan rekenen op een 

positief pre-advies van GS. 
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De motie is met meerderheid van stemmen aangenomen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, Christen-

Unie, SP, D66). De PVV-fractie heeft tegen gestemd. 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2015-1 Motie door het CDA  
De motie is ingetrokken.  

Gescheperde schaaps-
kuddes 

M 2015-2 Motie door het CDA 
Voor: CDA, PvdA, VVD, CU, SP, D66 en GL 
Tegen: PVV 
De motie is aangenomen. 

Gescheperde schaaps-
kuddes (gewijzigd) 

 
 
H. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 11 maart 2015. 
De voorzitter wenst de statenleden succes met de verkiezingscampagne.  
 
De vergadering wordt gesloten om 15.25 uur. 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 11 maart 2015 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 



CDA

M 2015-2

cRoENLINKs SP.
âr¡ristenunie

a

a

Statenfractie Drenthe

Motie vreemd aan de orde betreffende gescheperde schaapskuddes

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag2S januari2015,

Constaterende dat

Het College van GS in haar brief van 17 december 2014 o.a. schrijft:
o Gescheperde schaapskuddes zijn belangrijk voor Drenthe vanuit onder andere cultureel,

natuur- en landschapsbeheer- en vanuit recreatief-toeristisch perspectief. Zij vormen
mede de identiteit van Drenthe. Met de decentralisatie van het natuurbeleid naar de
provincies heeft het Rijk in 2012 z¡n Rijksregeling voor gescheperde schaapskuddes
beëindigd. Gezien het belang voor Drenthe is vanaf 2012de ondersteuning van
gescheperde schaapskuddes door de provrncre overgenomen;

o Met vertegenwoordigers van de acht bestaande en de twee nieuwe gescheperde
schaapskuddes hebben wij inmiddels een aantal goede bijeenkomsten gehad. Met hen
willen wij volgend jaar ook in gesprek bl¡ven om in gezamenlijkheid te zoeken naar een
goede invulling van de nieuwe regeling, met als resultaat een duurzame oplossing voor de
instandhouding van de gezichtsbepalende gescheperde schaapskuddes in Drenthe;

Drenthe een unieke provincie is met de aanwezigheid van (gescheperde) schaapskuddes;
Nederland sinds 2012 partijstaat is bij het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van het lmmaterieel
Erfgoed;
Een van de plichten die uit de ratificatie voortvloeit is het aanleggen van een nationale inventaris;
Deze nationale inventaris bevat immateriële erfgoederen die voldoen aan de volgende criteria:
1. De voorgedragen traditie voldoet aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed;
2. Het heeft een kortere of langere geschiedenis en wordt doorgegeven van generatie op

generatie;
3. Er is sprake van levende cultuur;
4. De betreffende traditie wordt gedragen door een gemeenschap en die gemeenschap draagt

de traditie voor;
5. Deze gemeenschap heeft de problemen in de overdracht naar volgende generaties in kaart

gebracht en zet zich in om deze knelpunten op te lossen;
6. Dat doet het door een erfgoedzorgplan op te zetten en uit te voeren.

Overwegende dat:

Uit respect vanuit onze cultuurhistorie maar ook omdat het zo identiek is op de wijze waarop wij
met elkaar omgaan is de gescheperde schaapskudde een levend voorbeeld voor ons allen;
De Drentse boeren de verantwoordelijkheid hadden over hun eigen bedrijf, ze hadden hun eigen
schapen maar de kuddes werden gemeenschappelijk "geherderd" en de heide samen gedeeld.
Wat je alleen niet kunt moet je samen doen;
Door de schaapskuddes op de wereld erfgoedlijst te plaatsen geven we de vele vrijwilligers een
extra impuls (immateriële beloning), borgen we wellicht de toekomst van de schaapskuddes,
geven we een leuke erkenning aan 200 jaar Drenthe en is het een trekker voor de toeristische
sector.

a

a

a

a

a

D66

C:ct Vl+t2,t4



Van mening zijnde dat:

. de traditie van gescheperde schaapskuddes in Drenthe niet verloren mag gaan

Roepen het college van GS op:

o De volgende stap te nemen om samen met de organisaties in de samenleving toe te werken naar
plaatsing van de Drentse gescheperde schaapskudde op de nationale inventaris van de
immateriële wereld erfgoed lijst.

ì
I

Eng over tot de orde van de dag

van de Pol, (CDA) (GL) Louise Smits (SP)

Tjisse (ChristenUnie) Marja lrrgang (WD)



Bijlage:

Op de Nederlandse inventaris staan de volgende immateriële erfgoederen (stand
nov. 2013):
. Ambacht van Diamantbewerker
. Ambacht van handmatig klompen maken
. Bloemencorso Eelde
. Bloemencorso Lichtenvoorde
. Bloemencorso Valkenswaard
. Bloemencorso Vollenhove
. Bloemencorso Zundert
. Boxmeerse Vaart
. Brabantse Dag in Heeze
. Draaksteken in Beesel
. Driekoningenzingen Midden-Brabant
. Fries houtsnijwerk in de Knipe
. Fruitcorso Tiel
. Henna kunst
. Het ambacht van molenaar
. Hindelooper cultuur
. Jas de Keistamper in Boxtel
. Krulbollen in Zeeuws-Vlaanderen
. Midwinterhoornbl azen in Gelderland en Overij ssel
. Paardenmarkt Vianen
. Papierknipkunst
. Papierscheppen in [Jtrecht
. Prijsdansen in Nieuw-Vossemeer
. Schoonrijden
. Sint Maartensviering in lJtrecht
. Sjaasbergergank in Valkenburg
. Staphorster stipwerk
. Valkerij


