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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 29 mei 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)  
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 T. Hummel (PvdA) 
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) 
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  J. Stapert, plv. Statengriffier 
 
Voorts aanwezig het college van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA)  
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
Afwezig:  
H.N. van Eekelen (SP) 
F. van Rhee (Groep Van Rhee) 
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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’. De voorzitter bedankt namens het koninklijk 
paar de provincie Drenthe voor de gastvrije ontvangst. 
 
 
C.  Vaststelling van de agenda 
Op verzoek van de fractie van het CDA worden de agendapunten G5 en G6 gewisseld.  
Agendapunt G5 wordt agendapunt G6. 
Agendapunt G6 wordt agendapunt G5  
 
 
D.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van PS van 17 april 2013 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
E.  Ingekomen stukken 
 
De ingekomen stukken worden conform de voorstellen op de lijst van ingekomen stukken afgehan-
deld.  
PS gaan akkoord met de vraag van de fractie van het CDA om de brief van 15 mei 2013  “Beantwoor-
ding vragen ex artikel 41  Reglement van orde inzake Ruimte voor Ruimte regeling” (A.7) in handen te 
stellen van de werkgroep Actualisering Omgevingsvisie. 
 
 
F.  Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
G.  Voorstellen 
 
A-stukken 
 
G1. Statenstuk 2013-571, Archiefverordening provincie Drenthe 2013. 
 Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 
 
G2. Statenstuk 2013-573, Ontwerp-Luchthavenbesluit (LHB) Heli Holland Emmer- 

compascuum. 
 Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 
 
G3. Statenstuk 2013-572, Ontwerpbegroting 2014 c.a. Noordelijke Rekenkamer 
 Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 
 
G4.  Statenstuk 2013-574, SNN Jaarstukken 2012 en SNN Begroting 2014. 
 Zonder beraadslaging is het voorstel met algemene stemmen aanvaard. 
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B-Stukken 
 
G5. Statenstuk 2013-570, kenmerk 13/3.8/2013002442, Jaarstukken 2012. 

Bijdrage van de fracties 
 Het CDA geeft aan dat Provinciale Staten een kaderstellende en controlerende taak hebben. 

Principieel moet voor het overhevelen van budgetten een zeer regressief beleid gevoerd wor-
den en alleen in bijzondere situaties kan hier dan ook van worden afgeweken. Het voorstel dat 
nu voorligt, een totaal bedrag van € 1.298.899 (bodemsaneringprojecten € 898.899 en appa-
raatskosten, €400.000) niet over te hevelen naar 2013 maar toe te voegen aan de reserve 
voor algemene doeleinden kost het CDA dan ook moeite. Het CDA heeft daarom een amen-
dement voorbereid. Indien het amendement wordt aangenomen kan vervolgens, eventueel via 
een begrotingswijziging, gekeken worden of er een legitimatie bestaat dit bedrag opnieuw in te 
zetten.  

             De overige fracties geven aan dat de jaarstukken in de commissie voldoende zijn besproken, 
             dat de overheveling goed is onderbouwd en steunen daarom het amendement niet. 
 
 Reactie van de gedeputeerde 

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat er scherpe afwegingen worden gemaakt met be-
trekking tot overhevelingen van budgetten en reserves. De gedeputeerde geeft aan dat voor 
zowel de bodemsaneringsprojecten (€ 898,899) als de apparaatskosten (€400.000) een goe-
de afweging is gemaakt voor overheveling van de budgetten. En vraagt de staten daarom vast 
te houden aan de overheveling van de betreffende budgetten. 
 

Na schorsing geeft de fractie van het CDA aan dat ze amendement A 2013-02 intrekken. 
Het CDA gaat akkoord met de toelichting van de gedeputeerde dat de toetsingskaders die zijn  
vastgesteld scherp worden toegepast. 
 
 
Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-570 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
 
Amendement 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

A 2013-02 CDA Jaarstukken 2012, over-
heveling budgetten van 
2012 naar 2013 

Ingetrokken 

 
 
 
G6. Statenstuk 2013-569, kenmerk 12/3.2/2012002382, 1e Bestuursrapportage 2013 en 

3e wijziging begroting 2013. 
 
Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-569 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard 
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H. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14:30 uur  
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 26 juni 2013. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni 2013, 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 


