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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 28 mei 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 
 
De aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag is als bijlage opgenomen bij deze besluiten-
lijst. 
 
Aanwezig:  
J. Tichelaar, voorzitter 
 
de leden: 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
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) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) (vanaf 14.30 uur) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA) (vanaf 14.30 uur) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) (tot agendapunt I) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) (tot  
   agendapunt I) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
J.L.M. van Middelaar (SP) (tot 18.30 uur) 
K. Neutel (CDA) (vanaf agendapunt I) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
H. van de Pol (CDA) (vanaf agendapunt I) 
mevrouw G. Seinen (CDA) 
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 (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: 
H. Beerda (PvdA) 
J.L.M. van Middelaar (SP) (vanaf 18.30 uur) 
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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. leden van Wakker Emmen en dames van de Passage uit Zuidlaren.  
De voorzitter deelt mee dat er vandaag (28 mei) via handopsteking wordt gestemd. Dit vanwege een 
technische storing aan het elektronisch stemsysteem. Het is de bedoeling dat er bij de PS-vergadering 
van 2 juli weer elektronisch wordt gestemd. 
Gedeputeerde Van de Boer heeft een mededeling m.b.t. de begroting 2015 van de RUD. De techni-
sche vragen uit de FCBE vergadering van 14 mei jl. zijn schriftelijk beantwoord. Nu is de vraag of PS 
een zienswijze (opmerkingen) op deze begroting willen indienen. Mocht dit zo zijn dan is daar de tijd 
voor tot maandag 1 juni 17.00 uur.  
 
C. Vaststelling van de agenda 
Vandaag hebben de statenleden een herzien statenstuk 2014-617 (wijziging van data) over Vaststel-
ling Verordening REP SNN cs ontvangen. De status van het statenstuk blijft een A-stuk. De besluit-
vorming vindt plaats bij J1.  
Aan de agenda wordt, als agendapunt K, op voorstel van de fractie van het CDA een motie vreemd 
aan de orde over financieel perspectief Regionaal OV Drenthe toegevoegd. 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 16 april 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
E. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.  
De vandaag gestuurde brief aan de statenleden van de gemeenteraad Borger-Odoorn betreffende het 
Hunebedcentrum, kan worden betrokken bij agendapunt J4 Voorjaarsnota. 
 
F. Rondvraag 
Mevrouw van der Tol (D66) heeft kennis genomen van het voorgenomen nieuwe collegeprogramma 
van de gemeente Emmen. Hierin staat o.a. dat Emmen windmolenvrij moet worden. Dit standpunt 
wijkt af van eerder gemaakte afspraken met de provincie. De fractie van D66 vraag zich af hoe dit nu 
verder gaat en wat er concreet gaat gebeuren. 
Gedeputeerde Munniskma heeft hiervan ook kennisgenomen. Na installatie van het nieuwe college 
van Emmen zal overleg plaatsvinden tussen de provincie en het gemeentebestuur. Daarna vindt een 
overleg plaats met andere drie gemeenten in het zoekgebied.  
 
Toezegging  
Gedeputeerde Munniksma: zegt toe dat GS na de zomer zullen komen met een voorstel over de ver-
deling van extra megawatts windenergie, dit voorstel zal worden besproken in de eerstvolgende OGB-
vergadering na het zomerreces. 
 
De fractie van de PVV heeft vragen over de voorgenomen vergelijking ongelijkvloerse aansluiting N34 
ten noorden van Emmen. Komt er een volwaardig uitgewerkt plan voor de aansluiting Emmen-Noord, 
zoals die ook voor de aansluiting Klijndijk is opgesteld? En wordt er in de vergelijking van beide vari-
anten met alle aspecten van de uiteindelijke verkeerssituaties rekening gehouden? 
 
Toezegging:  
Gedeputeerde Brink: zegt toe dat er een diepgaand, onafhankelijk onderzoek voor de genoemde vari-
anten zal komen. 
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G. Onderzoek geloofsbrieven 
De geloofsbrieven van de heer Neutel en de heer van de Pol worden onderzocht door de bij dit agen-
dapunt benoemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Beving 
(PVV), mevrouw Stijkel (CU) en de heer Veenstra (PvdA). 
De heer Veenstra brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn 
bevonden en adviseert om de heer Neutel en de heer van de Pol toe te laten als Statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Neutel en de heer van de Pol 
kunnen worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee zijn mevrouw Mastwijk (CDA) 
en de heer Klaver (CDA) geen lid meer van Provinciale Staten. 
 
H. Afscheid 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot mevrouw Mastwijk en overhandigt haar een af-
scheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. Mevrouw Mastwijk bedankt de 
Statenleden. 
Vervolgens spreekt de voorzitter een woord van afscheid tot de heer Klaver en overhandigt hem 
eveneens een afscheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. De heer Klaver 
bedankt de Statenleden. 
 
I. Installatie 
De heer Neutel legt de eed 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 Neutel met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van de 
Statencommissie Omgevingsbeleid. 
 
De heer van de Pol legt de eed 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 de Pol met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat hij lid is van de 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 
 
J. Voorstellen 
 
J1. Herzien Statenstuk 2014-617  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 april 2014, kenmerk 
16/3.5/2014002425, Vaststelling Verordening Ruimtelijk Economisch Programma (REP)-SNN en 
zienswijze op SNN-jaarstukken 2013, SNN-begroting 2015 en gewijzigde SNN-begroting 2014 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 
J2. Statenstuk 2014-620, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 16 april 2014, kenmerk 
16/3.1/2014002393, 1e Bestuursrapportage 2014 en 2e wijziging Begroting 2014 

 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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J3. Statenstuk 2014-616, HERZIEN  
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 11 april 2014, kenmerk: 
14/3.5/2014002095 Jaarstukken 2013 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van VVD, PVV, D66 en CU voeren het woord. De genoemde fracties kunnen instemmen 
met het herziene statenstuk. 
De fractie van de VVD is tevreden met de aanvullende informatie over de reserve natuur. 
De PVV-fractie heeft nog een aantal opmerkingen: er wordt veel geld doorgeschoven van 2013 naar 
2014 en de fractie spreekt de hoop uit dat er in de toekomst beter zicht komt op de gelden die besteed 
worden aan de natuur.  
De fractie van D66 vindt onderbesteding geen goede zaak. Deze fractie spreekt de zorg uit over het 
proces techniekpact, hoe kan het dat dit zo moeilijk op gang komt?  
De fractie vraagt aandacht voor zwakke scholen.  
De D66-fractie vraagt naar de stand van zaken m.b.t. geothermie in Erica en de jaarstukken DEO. 
Ook vraagt mevr. van de Tol naar problemen met ‘vreemde’ muggen in onze leefomgeving. 
De fractie van de CU vraagt om scherper te begroten. De fractie maakt zich zorgen om het bibliotheek 
werk in Drenthe. 
 
Samenvattende reactie van GS: 
Gedeputeerde Van der Tuuk: 
De gedeputeerde zegt aandacht te hebben voor onderbesteding en het scherp begroten, maar blijft 
ook pleiten voor soberheid. Hij is blij met de steun voor de nieuwe reserve natuur.  
Hij geeft toe dat techniekpact wat blijft ‘hangen’. Het is lastig overleggen met de vele partijen, maar is 
van mening dat het nu tot effecten moet komen. Verder geeft hij aan dat de provincie zwakke scholen 
blijft monitoren.  
De gedeputeerde herhaalt de toezeggingen gedaan in de afgelopen FCBE-vergadering, nl. dat de 
stoplichtmethode in de werkgroep Programmabegroting aan de orde zal worden gesteld. De gedepu-
teerde neemt hiervoor het initiatief en gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat, in samenwerking met 
de accountant, zal worden gekeken naar het weerstandsvermogen. Dit traject wordt besproken met de 
Begeleidings Commissie Accountant (BCA). 
 
Gedeputeerde Munniksma: 
Problemen m.b.t. mutanten van muggen worden goed in de gaten gehouden. Doordat er meer water-
berging en meer natuur in Drenthe is gekomen, is er sprake van ‘vernatting’. Dit impliceert meer kans 
op problemen met muggen. 
 
Gedeputeerde Vann de Boer: 
M.b.t. uitputting zonnelening: rond 1 juli vindt evaluatie plaats van alle subsidieregelingen op dit ge-
bied. Vraag om ambtelijke ondersteuning musea: deze steun is er. 
De zorg over de bibliotheken wordt door GS gedeeld. Er vinden gesprekken plaats met de grote en 
kleinere gemeenten. Afronding wordt verwacht rond eind juni (uiterlijk 1 sept.)  
Er is overleg over het project geothermie met de tuinders in zuidoost-Drenthe. Ook wordt er gespro-
ken met de NAM (restwarmte) 
De begroting van DEO is klaar, deze wordt binnenkort besproken in GS en komt medio juni naar PS. 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
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J4. Statenstuk 2014-621, 
Voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van 22 april 2014, kenmerk 
16/2.3/2014002490; Voorjaarsnota 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties geven een reactie op de VJN. De voorzitter geeft aan dat er geen sprake is van algemene 
beschouwingen (volgens afspraak is dit voorzien bij de begrotingsvergadering).  
 
Voor de PvdA is het thema ook bij deze VJN: “werk, werk, werk”. 
Het financiële plaatje ziet er gunstiger uit als vorig jaar. 
Aandachtspunten zijn o.a.: 
- Transferium De Punt, volgens de PvdA-fractie is dit op dit moment niet meer nodig. GS overwegen  
  een MER procedure te volgen. Mogelijk volgt hierover een motie van de PvdA. 
- aandacht voor uitbreiding van het gevangenismuseum in Veenhuizen; haalbaarheidsonderzoek van  
  4e kwadrant. 
- aandacht culturele mobiliteit, vraag om gegevens van schooljeugd. 
- helihaven voor traumahelikopter UMCG en ambulance post bij GAE, PvdA pleit voor uitvoering van 
  een haalbaarheidsonderzoek voor de situering bij GAE.  
- duurzaamheid, aandacht klimaat ontwikkeling, bijv. een “animatiescan” per gebouw. De PvdA fractie 
  wil dit uitwerken, voorgesteld wordt i.v.m. de bewustwording jongeren hierbij betrekken.  
- blij met verhoging van gelden voor vitaal platteland, tenders leefbaarheid. 
- OV: duidelijk dat er bezuinigd moet worden, de PvdA ziet als mogelijke optie, nu extra financieren 
om  
  de overgang te versoepelen.  
- laaggeletterdheid is een belangrijk punt; voorstel om hierin te investeren. 
- aandacht voor zorg, vraag van de PvdA of er hoog genoeg ingezet wordt. 
- aandacht voor werk-werk-werk, vraag van de fractie wordt hier voldoende aan gewerkt. Er wordt 
  gevraagd om een update.   
 
Prioriteit hebben de volgende punten: werk-werk, onderzoek transferium, cultuur (gevangenismuse-
um, culturele mobiliteit, hunebedinformatiecentrum), duurzaamheid en openbaar vervoer. 
 
De VVD-fractie constateert dat de meeste doelstellingen van dit bestuursprogramma zijn gerealiseerd. 
Voor de VVD is investeren en versnellen zoals genoemd in de VJN van zeer groot belang, de midde-
len zijn beschikbaar. Goede plannen kunnen gerealiseerd worden, bijv. dorpsinitiatieven (Eco Oos-
termoer) waaronder breedband. De VVD-fractie vraagt hoe het zit met de aangekondigde subsidie-
maatregel die in mei geïntroduceerd zou worden. 
Verdere aandachtspunten zijn o.a.: 
- extra stimulans voor het onderhoud en het veiliger maken van wegen, ook aandacht voor het  
  verduurzamen van verlichting door bijv. het aanbrengen van led-armatuur;  
- stoppen met automatische indexering van de opcenten, de VVD ziet in dat deze wens politiek op dit 
  moment niet haalbaar is. Zij zien af van het indienen van een motie, zoals in de commissie is over- 
  wogen. 
- aandacht voor Attero gelden, gevraagd wordt of er andere mogelijkheden zijn voor deze gelden dan  
  ijskastreserve? 
- aandacht van de provinciale overheid voor de grensregio bijv. werkgelegenheid en vestigings- 
  klimaat bedrijven.  
- tenders (o.a. op gebied van vitaal platteland) voren halen en zoveel mogelijk aanvragen honoreren. 
Prioriteit wordt gegeven aan wegen, vitaal platteland, breedband en dorpsinitiatieven. 
 
De fractie van het CDA stelt vast dat de VJN in het teken staat van werkgelegenheid en leefbaarheid. 
De CDA-fractie kan zich hierin vinden, want het CDA vindt dat er in Drenthe nog te veel mensen aan 
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de kant staan. Op dit moment is er incidentele financiële ruimte, deze zou dan ook moeten worden 
ingevuld. 
Aandachtspunten/wensen zijn o.a.: 
- aandacht voor onderhoud van landbouwwegen, het CDA pleit ervoor om platttelandswegen op te  
  nemen in het fietspadennetwerk. 
- milieuvriendelijke opzet van brandstofgebruik GAE, CDA vraagt GS dit te onderzoeken. 
- aandacht voor de sociale sector.  
- fonds voor herbestemming van leegkomend vastgoed. De fractie overweegt hierover een motie in te  
  dienen. 
- naar voren halen van de tender fonds Vitaal Platteland. 
- sneller breedband, eventueel met extra middelen. 
- aandacht voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt, wordt weinig gebruik van gemaakt. 
- creatieve industrieën: CDA vraagt specifieke aandacht voor en bieden van ondersteuning aan de  

  creatieve sector binnen de huidige stimuleringsregelingen voor MKB-ers. Hierover dient het CDA een  
  motie in. 

- tuinbouwsector en het project geothermie. 
- technische innovatie in de zorgsector, mogelijk komt hierover een motie. 
- OV- sector, o.a. meer aandacht voor kleinschalig vervoer.  
 
De SP zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
- inzetten op armoede en laaggeletterdheid, deze onderwerpen treffen meerdere groepen. 
- bereikbaarheid, ook aandacht voor zuidwest Drenthe-Zwolle. 
- aandacht voor Drentse Fietsnota: investeren op dit terrein. 
- bekijken naar nut en noodzaak van Transferium de Punt en nieuwe afslag N34. 
- OV: provincie moet op zoek naar middelen om de ‘gaten’ te vullen en het OV op peil te houden  
- provinciale terughoudendheid bij grote topsport-evenementen. De fractie staat positief tegenover het  
  organiseren van een eventueel te houden gehandicaptensport-evenement 
- investeren in gezondheidszorg. 
- GAE; SP vraagt GS een toekomstscenario voor het vliegveld op te stellen dat uitgaat van beperking  
  van de kosten, zodanig dat de luchthaven wellicht op een iets lager niveau, wel zonder verlies kan  
  draaien. GL en SP dienen hierover een motie in. 
De SP wil eerst plannen zien, vervolgens deze beoordelen en dan kan eventueel geld worden toege-
kend. De fractie pleit ervoor dat het niveau van OV moet worden gehandhaafd. 
  
De PVV is tevreden over de soberheid van begroten. De PVV is niet blij met het “groene geloof” van 
dit college, en zou daarom niet willen dat alle reserves naar natuur gaan. De PVV wil de Fietsnota 
afwachten voordat er geld wordt toegekend. De PVV betreurt het dat de werkgelegenheid in Duitsland 
niet wordt gezien, wellicht is de Duitse taal een probleem.  
De fractie maakt zich zorgen om het OV: het huidige systeem is niet te handhaven. Er zal gezocht 
moet worden naar andere vormen. 
De PVV dient 2 moties in: 
- begrenzing Drentse Natuur, met de motie wil de PVV GS oproepen om het agrarisch beheer van natuur- 
  gebieden te bevorderen en landbouw- en veeteeltbedrijven in de gelegenheid te stellen uit te  
  breiden. 
- reserve Vitaal Platteland, met de motie vraagt de PVV GS de reserve co-financiering Europese  
  projecten af te schaffen en het geld terug te storten in de reserve Vitaal Platteland.  

De PVV zou meer geld aan werkgelegenheidsmaatregelen willen uitgeven en minder aan natuur. 
 
D66 kan zich vinden in de VJN. 
Aandachtspunten/wensen zijn o.a.: 
- Drentse taal, de fractie dient een motie in m.b.t. het instellen van een lectoraat Drents. In deze motie  
  vraagt D66 GS om in gesprek te gaan met Stenden Hogeschool en het Huus van de Taol om  
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  de mogelijkheid te onderzoeken. Dit zowel in Drenthe als grensoverschrijdend en of dit bij kan dragen  

  aan het vergroten van de mogelijkheden op ontplooiing en werk. Het lectoraat Drents zal zich bezig- 
  houden met het uitwisselen van kennis tussen onderwijs en praktijk. 
- Kennis en Economie; de bestaande plannen uitbreiden met verlaging van woonlasten. 
- Drentse economie; top beleid is van groot belang. 
- inzetten op initiatieven van ‘onderop’, van de bevolking. 
- PS tijdig informeren over uitwerking overname Dienst Landelijk Gebied (DLG)-taken. 
- het is een positieve ontwikkeling om te pogen de weerstanden N34 te verkleinen.  
- aandacht voor de noodbrief van de fracties van de gemeente Borger-Odoorn inzake het hunebed- 
  informatiecentrum.  
 
Voor de CU biedt de VJN kansen om concreter te worden (meer resultaatgericht begroten). Het gaat 
niet om het geld maar om 
het bereiken van resultaten. De CU pleit voor veel werk voor gewone Drenten. 
Aandachtspunten zijn o.a.: 
- problematiek laaggeletterdheid. 
- noodzaak van een goed OV, waaronder bereikbaarheid van het platteland, dit mag wat kosten. 
- Vitaal plattenland; de tenders binnen dit beleidsterrein naar voren halen. 
- sneller breedband. 
- revolving fund wordt gezien als nieuwe waarheid. 
De prioriteiten liggen bij werk-werk, breedband en bereikbaarheid. 
 
Voor GL geldt dat zij de groene component missen in de VJN.  
Aandachtspunten/wensen zijn o.a.: 
- aandacht voor de rol van PS bij het decentraliseren van DLG-taken. 
- agrarisch natuurbeheer ontbreekt in de VJN. 
- het succes van de zonnelening “uitbuiten”.  
- duurzaamheidsstrategie breder inzetten dan alleen via Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG). 
- intensivering duurzame energie-opwekking.  
- GAE; GL vraagt GS een toekomstscenario voor het vliegveld op te stellen dat uitgaat van beperking  
  van de kosten, zodanig dat de luchthaven wellicht op een iets lager niveau, wel zonder verlies kan  
  draaien. GL en SP dienen hierover een motie in. 
 
De reacties van het college van GS op hoofdlijnen worden als volgt verwoord: 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk: 
Financiën: 
Een kleine, positieve impuls is er voor de Drentse economie door uit de incidenteel kleine overschot-
ten, provinciaal geld te investeren in Drenthe. Discussie moet plaatsvinden waar deze overschotten 
ingezet kunnen worden om te komen tot versnelling/intensivering.  
GS zijn van mening dat indexatie over de motorrijtuigenbelasting in economisch voorspoedige tijden 
besproken kan worden, maar niet nu. Wijzigingen kunnen leiden tot grote problemen voor de begro-
ting. 
Investeringen naar de verdere toekomst worden meegenomen in de komende begrotingbehandeling. 
Die handschoen wordt opgepakt door het college. 
Als gelden van Attero binnenkomen, worden ze gereserveerd als “ijskastreserve”, dat is op dit moment 
de beste plek om deze te parkeren. Betere ideeën zijn welkom. 
Frictiekosten jeugd: na onderhandeling bij het laatste IPO bestuursvergadering is vast komen te staan 
dat Drenthe geen frictiekosten hoeft te betalen. De voorwaarschuwing hierover kan uit de begroting. 
Er is nog een kleine reserve beschikbaar, die kan worden besteed aan problemen bij de overgang 
naar gemeenten. 
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Economie 
Het gaat om aandacht voor werk-werk-werk. De heer van der Tuuk geeft aan bezig te zijn met een 
flinke inhaalslag voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, dit blijkt uit reacties uit het veld.  
Exportpotentieel benutten, het college is bezig om via de K.v.K. en eigen initiatieven hieraan invulling 
te geven. GS zijn bezig om samen met grensgemeenten en de EDR een actieplan in kader van Duits-
landagenda op te stellen. Iedereen heeft daar de focus op. 
Creatieve industrie: hier is aandacht voor, maar GS wachten af wat uit discussie met Noordervisie en 
RIS komt. Hij stelt voor om als Drenthe niet voorop te lopen, maar de discussies af te wachten.  
De gedeputeerde geeft een negatief pre advies op de motie M2014-9: Creatieve industrieën. 
 
Breedband: duidelijk signaal: de staten willen resultaten zien en investeren. De subsidieregeling voor 
activiteiten in de samenleving zou 1 mei beginnen, maar gaat nu op 2 juni a.s. van start. 
Europese fondsen proces: De discussie ‘concrete invulling van de fondsen naar samenleving toe’ zou 
plaatsvinden in de commissie, maar is dit onvoldoende gebeurd. De gedeputeerde geeft aan de dis-
cussie te willen voeren om, op basis van de brief over Europese fondsen uit de laatste FCBE-
vergadering, om tot een concrete invulling te komen.  
N.a.v. de motie van GL en SP Groningen Airport Eelde: GS hebben ook het standpunt: ‘eerst vliegtui-
gen zien vliegen’, daarna is men bereid te overleggen en modulair te investeren. Nu ingrijpen is niet 
het juiste moment, eerst de lijn uitwerken. Mocht dit niet succesvol zijn, dan zou er een onderzoek 
plaats kunnen vinden. Nu gaat het college eerst voor de meerwaarde van Eelde. 
De gedeputeerde geeft een negatief pre-advies over de motie M2014-4: Toekomstscenario GAE. 
 
Sociaal beleid  
Innovatieve technieken in de zorg introduceren. Hierin ligt een crux, maar zorg is geen kerntaak van 
de provincie en GS vinden dit niet het juiste moment om geld te investeren en voorop te lopen. Er 
komt hiervoor aandacht via de Europese programma’s die eraan komen. Het signaal wordt meege-
nomen.  
 
Laaggeletterdheid: dit is niet een primaire taak, maar de provincie vindt het onderwerp belangrijk. De 
provincie heeft haar handtekening gezet onder het document initiatief laaggeletterdheid. Uit overleg is 
gebleken dat geld niet het probleem is, maar om de mensen te bereiken die vallen onder de doel-
groep. Het probleem geniet brede ondersteuning. 
 
Gedeputeerde van der Tuuk doet aan PS het voorstel over de uitwerking naar de begroting: GS ma-
ken een nota “met visie en uitdaging”, GS bekijken waar versnelling kan plaatsvinden, de aandachts-
terreinen zijn: infrastructuur (fietspaden, wegen), breedband, openbaar vervoer, gevangenismuseum, 
lectoraat meertaligheid, butanol, maakindustrie en leegstandsproblematiek. PS geven de prioritering 
aan en bepalen welke onderwerpen een financieel beslag krijgen. 
 
De voorzitter vraagt de fracties in PS een oordeel te geven over het proces invulling begroting van PS.  
De fracties van PvdA, VVD, CU kunnen instemmen met het proces, ze hebben geen moties en steu-
nen op dit moment op voorhand geen moties. De fractie van de PVV kan ook instemmen met het pro-
ces, maar dient wel moties is. CDA, SP, D66 en GL zijn niet volledig tevreden met het procesvoorstel, 
zij dienen wel moties in. 
 
Gedeputeerde Munniksma: 
Geeft aan voor de komende begroting de onderwerpen: culturele mobiliteit, langdurige leegstand van 
gebouwen, tegengaan verloedering leefomgeving, weinig voor perspectief recreatiebedrijven, verder 
te willen uitwerken. De prioritering en het maken van keuzes is aan de staten.  
Versnelling van de tenders vitaal platteland zou moeten als dit binnen de mogelijkheden valt. 
De gedeputeerde geeft een negatief pre advies over de motie M2014-6: Reserve vitaal platteland. 
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N.a.v. opmerkingen van de PVV-fractie geeft de gedeputeerde aan dat de waterbergingsgebieden 
Onlanden en Dwingelderveld hun nut hebben bewezen in januari 2012 en in de afgelopen maand (mei 
2014), de economische kracht van landbouw blijft overeind en andere gebieden lopen niet onder wa-
ter. De maatschappelijke kosten zijn beperkt gebleven. 
De gedeputeerde geeft een negatief pre advies over de motie M2014-5: Begrenzing Drentse natuur. 
 
Over DLG zegt de gedeputeerde: De randvoorwaarden van het Rijk m.b.t. de decentralisatie zijn nog 
niet duidelijk en tegelijk is er de tijdsdruk dat de decentralisatie eind 2014 rond moet zijn. De geluiden 
rondom dit proces worden opgepakt. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvang van de formatie-
plekken van de DLG-taken vindt consultatie van PS plaats. DLG heeft voor Drenthe altijd een uitste-
kende functie vervuld en het college wil dit, ook met een gedecentraliseerd DLG, graag zo houden.  
Drents op scholen: De uitgebrachte rapporten zijn bekend, de gedeputeerde stelt voor om vóór de 
begrotingsbehandeling het perspectief goed te onderzoeken. Eerst verkennen wat de Stenden Hoge-
school en Huus van de Taol kunnen betekenen, in later stadium kan gekeken worden naar een moge-
lijk lectoraat.  
Gedeputeerde Staten staan positief tegenover de ingediende motie van D66 (M2014-3) m.b.t. het instellen 

van een lectoraat Drents. Deze motie is niet in stemming gebracht. De fractie van D66, indiener van de 
motie, wacht het voorstel van GS af. 
 
Gedeputeerde van de Boer: 
Duurzaamheid: Het besef om groen, duurzaam te handelen groeit enorm, dit blijkt o.a. uit het afsluiten 
van de 12e Greendeal.  
In de eerstvolgende bijeenkomst van de VDG zal overleg plaatsvinden hoe de duurzaamheidsstrate-
gie te vertalen naar gemeenten, op welke wijze een verdiepingsslag kan plaatsvinden. 
Subsidies worden alleen nog gegeven om iets op gang brengen, er wordt gehandeld met revolving 
funds. 
De opmerkingen van de CDA-fractie over een milieuvriendelijke opzet van brandstofgebruik GAE wor-
den meegenomen 
De gedeputeerde wil graag van de tuinders zelf horen of en zo ja hoe zij verdergaan met het project 
geothermie. Er is binnenkort overleg. De heer van de Boer heeft contact gehad met de NAM over hun 
eventuele rol bij het project geothermie. 
V.w.b. duurzaamheid gebouwen (animatiescan) verwijst de gedeputeerde naar de beschikbaarheid 
van de Zonnekaart. Inhoudelijk komt de heer Hornstra hierop terug. 
Onlangs is een intentieverklaring ondertekend in Werlte door Audi, Attero, PON en de provincie in 
kader van ‘power to gas’ (omzetten van elektriciteit naar butaan). Deze partijen willen komen tot de 
productie van een installatie om methaangas te kunnen produceren. Het koningspaar was aanwezig 
bij de ondertekening van de intentieverklaring, zij waren bijzonder positief over dit initiatief. 
De gedeputeerde wijst op het belang van beheersing van de Duitse taal; als er kansen in het grens-
gebied moeten worden gepakt, is een actieve beheersing van het Duits van groot belang. 
Gevangenismuseum: Overleggen met directie, gemeente Noordenveld en de provincie staan gepland, 
de actuele stand van zaken m.b.t. uitbreiding van o.a. het 4e kwadrant wordt besproken. GS zijn be-
reid om financieel bij te dragen aan de haalbaarheidsstudie. In de studie wordt de status Unesco 2018 
meegenomen. Er wordt gezocht naar kansen. 
De gedeputeerde heeft zojuist kennis genomen van de brief van de fracties van de gemeenteraad 
Borger-Odoorn betreffende het hunebedinformatiecentrum. Er vindt periodiek bestuurlijk overleg 
plaats tussen de provincie en bestuur en directie van het hunebedinformatiecentrum. Zij hebben niet 
bij hem aan de bel getrokken. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden over de stand van zaken met 
de gemeente en de directie van het hunebedinformatiecentrum. 
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Gedeputeerde Brink: 
Transferium De Punt: GS willen graag een MER-onderzoek. Een onafhankelijke commissie kijkt naar 
nut en noodzaak, daarna valt de uitspraak ‘go/no go’. 
Naar een traumahelikopterplatform voor GAE wordt gekeken, UMCG en GAE zijn nu aan zet, GS zijn 
hierover al langere tijd in gesprek, zij pleiten voor de locatie GAE. 
Wegen: Landbouwwegen zijn in bezit/beheer van gemeenten, ideeën worden gewogen om BDU gel-
den in te zetten. De gedeputeerde zal dit ter sprake brengen in het verkeers- en vervoersberaad. De 
gedeputeerde komt hierop terug. 
Het voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen voor de inzet van landbouwwegen voor  het 
fietspadennetwerk wordt ook besproken in het verkeers- en vervoersberaad. 
OV: De gedeputeerde deelt de mening van PS dat bezuinigingen het laatste redmiddel zijn. Er wordt 
een bijeenkomst georganiseerd om ‘creatieve’ oplossingen voor deze problematiek naar voren te 
brengen. Er lopen pilots met kleinschalig vervoer. Er wordt gekeken naar slimme combinaties voor 
speciaal vervoer en algemeen openbaar vervoer. Aan de dienstregeling wordt zo weinig mogelijk ge-
sleuteld.  
 
Toezeggingen van Gedeputeerde Staten: 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat per 2 juni a.s. de subsidieregeling voor breedband activitei-
ten in de Drentse samenleving van start gaat.  
 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe de discussie ‘proces Europese fondsen’ in de eerstvolgende 
vergadering van FCBE te voeren. Dit n.a.v. de brief Europese fondsen uit de vergadering FCBE 14 
mei jl. om te komen tot concrete invulling.  
 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat GS komen met een begroting met visie en uitdaging; het 
college doet daarin voorstellen.  
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat hij op het juiste moment in de commissievergadering FCBE 
een update geeft over de stand van zaken over o.a. werk-banen in de bouw.  
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe onderzoek te doen naar (on)mogelijkheden hoe het Drents bij kan dra-
gen aan meertaligheid van kinderen.  
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een voorstel te komen betreffende de motie van D66 m.b.t. instel-

len van een leerstoel Drents en meertaligheid (motie M2014-3).  

 
Gedeputeerde van de Boer zegt toe de opmerkingen van het CDA betreffende een meer milieuvriendelijke 
opzet van brandstofgebruik voor GAE mee te nemen naar het overleg met de betrokken partijen. 
 
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe in gesprek te gaan met het hunebedinformatiecentrum om meer inzicht 
te krijgen in de financiële situatie van het erfgoedcentrum. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe een bijeenkomst ‘creatieve oplossingen-OV’ te organiseren. Met PS zal 
worden nagedacht over creatieve oplossingen voor de problemen op het gebied van openbaar ver-
voer.  
 
De volgende moties zijn ingediend 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2014-3 Motie ingediend door D66 
De motie is niet in stemming gebracht, er is een toe-
zegging gedaan. 

Leerstoel Drents 
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M 2014-4 Motie ingediend door GL en SP 
Voor: GL en SP  
Tegen: PvdA, D66, VVD, CU, PVV, CDA  
De motie is verworpen. 

Toekomstscenario Groningen 
Airport Eelde 

M 2014-5 Motie ingediend door PVV 
Voor: PVV  
Tegen: PvdA, D66, VVD, CU, GL, SP, CDA  
De motie is verworpen. 

Begrenzing Drentse natuur 

M 2014-6 Motie ingediend door PVV 
Voor: PVV  
Tegen: PvdA, D66, VVD, CU, GL, SP, CDA  
De motie is verworpen. 

Reserve Vitaal Platteland 

M 2014-9 Motie ingediend door CDA 
Voor: CDA, D66  
Tegen: PvdA, PVV, VVD, CU, GL, SP  
De motie is verworpen. 

Creatieve industrieën 

 
De moties 2014-7 (Hunebedinformatiecentrum), 2014-8 (Fonds voor transformatie vastgoed) en 2014-
10 (Technische innovatie zorgsector) zijn ingetrokken.  
 
De Voorjaarsnota is met meerderheid van stemmen aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten. 
Vóór de Voorjaarsnota stemmen de Statenfracties: PvdA, VVD, CDA, CU, GroenLinks, SP, D66. 
Tegen: PVV. 
 
 
5. Statenstuk 2014-623, 
Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van 14 april 2014, kenmerk 
14/SG/201401050, Verzoek K. Vester (opheffing geheimhouding leden Onderzoekscommissie 
Eurochamp) 
In genoemd statenstuk verzoekt de heer Vester (SP) om opheffing van de geheimhoudingsplicht.  
Aanleiding voor het verzoek is de bespreking in de staten op 12 maart 2014 van statenstuk 2014-611 
(Beslissing op bezwaar van de heer G. de Kleine), waarbij is besloten om het verzoek van de heer De 
Kleine niet ontvankelijk te verklaren. “De heer De Kleine zou geen belanghebbende zijn”, aldus de 
heer Vester in zijn verzoek van 10 april. Hij vervolgt: “Tijdens de bespreking in de staten van 12 maart 
jl. heb ik niet op een voor mij juiste wijze het woord kunnen voeren en een bijdrage kunnen leveren 
aan de meningsvorming. Immers, als gewezen lid van Onderzoekscommissie Eurochamp heb ik nog 
steeds geheimhoudingsplicht. Ik voel me hierdoor in ernstige mate beperkt in mijn functioneren als 
statenlid”. De heer Vester verzoekt de staten de geheimhoudingsplicht voor de leden van de onder-
zoekscommissie op te heffen, “zodat de leden vrij uit kunnen praten over de rol van de heer De Klei-
ne”. De Onderzoekscommissie Eurochamp kreeg de geheimhouding opgelegd door PS. Het is alleen 
PS die de geheimhouding kan opheffen. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties, m.u.v. de CU, voeren het woord. De fracties van SP, GL, PVV, CDA en D66 kunnen zich 
vinden in het statenstuk. De fracties van PvdA, VVD en CU kunnen niet instemmen het voorstel.  
 
Op verzoek van de heer Vester vindt hoofdelijke stemming plaats. 
 
Mevrouw Stijkel (CU) brengt een stemverklaring uit. Zij stemt tegen het verzoek; zij zou alleen kunnen 
instemmen met opheffing van de geheimhouding als dit zou leiden tot opheldering van het onder-
zoeksvraag. 
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Voorgestemd wordt door: 
CDA: mevr. Kaal, dhr. Neutel, dhr. V.d. Pol, mevr. Seinen, dhr. V.d. Ven, dhr. Dijkstra 
SP: dhr. Oosterlaak, mevr. Smits, dhr. Vester 
GroenLinks: mevr. Smith, mevr. V. Dinteren 
D66: mevr. V.d. Tol, dhr. V. Dalen 
PVV: dhr. Uppelschoten, dhr. Vorenkamp, dhr. V. Berkel, mevr. Beving 
Tegengestemd wordt door: 
VVD: dhr. Kerstholt, mevr. Meeuwissen, mevr. Pannekoek, dhr. Smits, dhr. Stel, dhr. Timmerman, dhr. 
Baltes, dhr. Bolhuis, mevr. Irrgang 
Pvda: dhr. J. Slager, dhr. Veenstra, dhr. Zwiers, mevr. Bakker, dhr. Berends, dhr. Fokkens, mevr. 
Goettsch, dhr. Hemsteede, mevr. Horasan, dhr. Hornstra, dhr. Huizing 
CU: dhr. Stelpstra, mevr. Stijkel,  
 
Na hoofdelijke stemming is het voorstel verworpen: 17 stemmen voor, 22 stemmen tegen. De heren 
Beerda en van Middelaar waren afwezig.  
Daarmee blijven alle leden van de onderzoekscommissie Eurochamp gebonden aan hun geheimhou-
dingsplicht. 
 
K. Motie vreemd aan de orde  
De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, met als onderwerp het 
financieel perspectief regionaal openbaar vervoer in Drenthe. De fractie stelt met de motie de Rijksbe-
zuinigingen op het openbaar vervoer ter discussie. De Tweede Kamer heeft als voornemen om de 
bijdrage aan het openbaar vervoer niet langer te indexeren. Dit voornemen zal forse consequenties 
hebben voor de kwaliteit en de instandhouding van het huidige OV-aanbod voor Drenthe. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties hebben de motie ondertekend, waarmee brede steun uitgesproken wordt. Met de motie 
worden Gedeputeerde Staten verzocht alles te (blijven) doen om de minister van Infrastructuur en 
Milieu te laten afzien van verdere bezuinigingen op het OV. 
 
Samenvattende reactie van GS: 
Gedeputeerde Brink ondersteunt de motie. 
 
De volgende motie vreemd aan de orde is ingediend 

Nr. Ingediend door Onderwerp 

M 2014-11 het CDA. 
De motie is met algemene stemmen aanvaard. 

Financieel perspectief Regio-
naal OV Drenthe 

 
L. Sluiting 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 juli 2014. 
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 2 juli 2014. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
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Motie financieel perspectief Regionaal OV Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag23 mei2014

Constaterende dat

- de provincie Drenthe als het gaat om goede bereikbaarheid van steden, instellingen en
voorzieningen en ontsluiting van landelijk gebied een belangrijke rol toekent aan openbaar vervoer;

- de Minister van I en M met de recent gepresenteerde Lange Termijn Spoor agenda haar hoge
ambities met het landelijk en regionale OV heeft bevestigd

- het OV-bureau Groningen Drenthe najaar 2013 is geconfronteerd met fors minder SOV-inkomsten
en (via de provincie Drenthe) met een niet-geindexeerde BDU-Verkeer en Vervoer-bijdrage;

- het beëindigen van de jaarlijkse BDU-indexering voor de provincie/het OV-bureau neerkomt op 2-
3% minder'OV-inkoopkracht' gegeven de gemiddelde kostenstijgingen in de sector per jaar;

- de Ministervan I en M een formeel bezwaarvanuit de 12 provincies tegen haar keuzen in deze
recent naast zich neer heeft gelegd;

- er elk komend jaar derhalve minder BDU-middelen beschikbaar zr¡n voor regionaal OV. Zonder
wijziging van de gekozen BDU-index-systematie of OV-ombuigingen in Drenthe en Groningen zullen
de tekorten van het OV-bureau oplopen tot ruim € 6 miljoen in 2017, € 12 miljoen in 2020, € 22 miljoen
in 2025 etc.

de Ministervan I en M nergens duidelijk heeft gemaakt

o Hoe zich rond het regionale OV haar ambities en financiële keuzen tot elkaar verhouden
o Waarom zij kiest voor een indexmaatregel in plaats van een 'gewone' bezuinigingsmaatregel

Oven¡veqende dat

- de hoge OV-ambities van provincie (en rijkl) gegeven een jaarlijkse nieuw OV-koopkrachtverlies
van 2-3o/o niet realiseerbaar zullen blijken zijn
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- het OV-bureau Groningen Drenthe alleen kan opereren binnen solide financiële kaders en
adeq uaat risicomanagement

- in het huidige financiêle perspectief grootschalige afbouw van het OV dit zal voornamelijk zijn
weerslag krijgen binnen het basisnet, de aanvullende OV-voorzieningen en de'opname-geschiktheid'
van het OV voor de doelgroepen waarvan de gemeenten de verantwoordelijkheid voor het vervoer
dragen (WMO, AWBZ, Bijzonder Leerlingenvervoer etc.)

Van menino zUnde dat

- de provincie Drenthe geen inhoudelijke reden heeft haar ambities op het gebied van OV bij te
stellen, maar opereert binnen de rijkskaders

- als de Minister van I en M minder middelen wil uitgeven aan regionaal OV dit zeer forse
consequenties heeft voor de kwaliteit en de instandhouding van het huidige aanbod van OV

- als er minder rijksmiddelen ter beschikking komen t.b.v. het OV dan zullen de ambities van de
Minister van I en M en van het OV-bureau Groningen/Drenthe fors naar beneden bijgesteld moeten
worden.

- de benodigde ingrepen ten nadele zullen uit vallen van de bereikbaarheid van het platteland in
Drenthe en Groningen. Met name de reizigers van het platteland zullen de ingrepen direct in hun
mobilteit merken waardoor ook de vitaliteit van ons platteland in het geding is.

Verzoeken het colleqe

- eralles aan te (blijven) doen om de ministervan I en M te laten afzien van verdere bezuinigen op
het OV inclusief de route via het middel van de indexkorting

- deze motie in dat kader ter beschikking te stellen aan de Minister van I en M en de leden van de
Tweede Kamer.

En gaan over tot de orde van de dag

J A.
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G. van Dinteren (Groenlinks) (CU) M. v Tol (D'6

)

K. Vester (SP) A. van Berkel


