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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 29 januari 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) 
H. Beerda (PvdA) 
R. Beimers (PVV) 
M.A.M. Berends (PvdA, vanaf agendapunt I) 
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, tm agendapunt H) 
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) 
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 
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: 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
 
gedeputeerde R.W. Munniksma (PvdA) 
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A/B. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en verwelkomt de op de publieke tribune aanwezige 
gasten in het kader van het project ‘Gast van de Staten’.  
De voorzitter roept professionele kunstenaars op om zich te melden voor het maken van een kunst-
werk van de koning voor de statenzaal. Tevens nodigt hij burgers uit zich te melden als publieksjurylid 
om het nieuwe kunstwerk uit te kiezen. Het beeld van prinses Beatrix in de statenzaal wordt geplaatst 
in het Drents Museum, zodra er een nieuw kunstwerk is.  
Gedeputeerde Van de Boer heeft een mededeling over het opschorten van het Groenmanifest. Er is 
afgesproken door PS en GS dat er voor 1 februari 2014 duidelijkheid moet zijn. De deelnemers aan 
het Groenmanifest zijn op 27 januari tot overeenstemming gekomen. Voorgesteld wordt nadere dis-
cussie te voeren in de commissievergadering van OGB van 12 februari aan de hand van een brief van 
GS over overeenstemming omtrent stikstofuitstoot en het op beperkte schaal vergunning verlenen 
voor uitbreiding van melkveebedrijven. Aansluitend aan deze PS-vergadering wordt een persconferen-
tie gegeven over het groenmanifest 2.0. 
 

C. Vaststelling van de agenda 
Aan de agenda worden op voorstel van D66 en het CDA twee moties vreemd aan de orde van de dag 
toegevoegd. Over verruiming zoekgebieden windenergie van de fractie van D66 en over effecten ac-
cijnsverhoging van de fractie van het CDA. Deze moties worden toegevoegd als agendapunten K en 
L. 
 
D. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering va n PS van 18 december 2013 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

E. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De fractie van D66 vraagt om agendering van voorstel B5 van de LIS (brief van de heer R. Rietveld) 
samen met de brief van minister Kamp. Agendering zal plaatsvinden in de statencommissie OGB van 
12 februari. De fractie van de PVV vraagt om verduidelijking van de punten B2 en B3 (Herijking EHS).  
Toezegging van gedeputeerde van de Boer: 
Dhr. van de Boer zegt toe de vragen van de PVV schriftelijk af te handelen. 
 

F. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

G. Onderzoek geloofsbrieven  
De geloofsbrieven van de heer M.A.M. Berends worden onderzocht door de bij dit agendapunt be-
noemde commissie van onderzoek van de geloofsbrieven bestaande uit de heer Uppelschoten (PVV), 
de heer Dijkstra (CDA) en de heer Kerstholt (VVD).  
De heer Kerstholt brengt als rapporteur verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden 
en adviseert de staten om de heer Berends toe te laten als statenlid. 
De voorzitter concludeert dat de staten dit advies overnemen en de heer Berends daarmee 
kan worden toegelaten tot Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee is mevrouw Hummel (PvdA) for-
meel geen lid meer van Provinciale Staten. 
 

H. Afscheid van mevrouw Hummel 
De voorzitter spreekt een woord van afscheid tot mevrouw Hummel en overhandigt haar een af-
scheidscadeau in de vorm van een houtsnede van Siemen Dijkstra. 
Mevrouw Hummel bedankt in een woord van afscheid de statenleden. 
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I.  Installatie van de heer Berends 
De heer Berends legt de verklaring en de belofte af. Hij ondertekent de Integriteitscode van de provin-
cie Drenthe. Hij is hiermee toegetreden tot Provinciale Staten van Drenthe. 
De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming en geeft daarbij aan dat de heer Berends lid is van de 
statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 
 

J.   Voorstellen  
 
J1. Statenstuk 2014-604, Voorstel van het college v an Gedeputeerde Staten van 4 december  
      2013, kenmerk 49/3.10/2013008818, Wijziging T arieventabel Verordening nazorgheffing 
      stortplaatsen provincie Drenthe 
 
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J2. Statenstuk 2013-601, Voorstel van het college v an Gedeputeerde Staten van 6 november 
       2013, kenmerk 45/3.6/2013008045, Onteigening  ten behoeve van de aansluiting Exloo N34 
 
Samenvattende reactie van de fracties:  
De fracties kunnen zich in het algemeen vinden in het voorstel met daarbij de kanttekening dat ontei-
gening een laatste middel is. De PVV spreekt haar zorg uit over verkeersdrukte bij Ees.  
 
De reactie van gedeputeerde Brink: 
De gedeputeerde bedankt voor de steun zodat de onteigingsprocedure kan worden gestart. Er vindt 
nog steeds overleg plaats om tot een minnelijke schikking te komen, waarbij geprobeerd wordt de 
grond voor een redelijk bedrag te kopen. Mocht dit niet lukken, dan heeft de provincie de onteigening 
achter de hand. De gedeputeerde bevestigt dat onteigening een laatste middel is.  
 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2013-601  
Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard. 
 
J3. Statenstuk 2014-605, GEHEEL HERZIEN, Voorstel v an het Presidium van Provinciale Staten 
      van 15 januari 2014, kenmerk 3/SG/201301723, Betrokkenheid Provinciale Staten bij ver- 
      bonden partijen 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn in zijn algemeenheid tevreden met het aangepaste statenstuk. De fractie van de PvdA 
ziet het stuk niet zozeer als blauwdruk, het moet een aan te passen werkwijzer zijn. De fractie van de 
VVD is tevreden over het aangepaste statenstuk. De fractie noemt 3 belangrijke pijlers: 1. Bij iedere 
nieuwe verbonden partij wordt een startnotitie van GS verwacht, 2. Als er een relatie met een verbon-
den partij is, dan moet het afgesproken protocol gevolgd worden. 3. Bestaande relaties worden tegen 
het licht gehouden en eventueel vinden er aanpassingen plaats. De fractie van de SP is tevreden dat 
de in de commissie aangegeven wensenlijst is overgenomen, daar bovenop dient de fractie een 
amendement (A 2014-1) ter borging in. De fractie van de PVV kan zich vinden in het aangepaste stuk, 
maar heeft zorg of er voldoende grip kan worden uitgeoefend. 
Eén van de besluiten is dat een statenwerkgroep Verbonden partijen wordt gevormd. Iedere fractie 
levert een vertegenwoordiger. Een meerderheid van de fracties wil ‘verbonden partijen’ als vast agen-
dapunt bij de twee commissievergaderingen. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Brink: Het is GS duidelijk dat er aan de slag kan worden gegaan met de werkwijzer. 
Het college heeft absoluut de intentie om PS voldoende informatie te verstrekken. Zowel GS als PS 
willen zo goed mogelijk grip hebben en krijgen op verbonden partijen. GS deelt het standpunt dat er in 
de communicatie verbeterstappen zijn te maken. Er is al een aantal audits uitgevoerd.  
De gedeputeerde stelt doorlichting voor in de normale cyclus van planning en control. GS heeft geen 
bezwaar tegen het ingediende amendement. 
 
Vervolgens wordt een amendement ingediend door de SP: 
Stemverklaringen zijn er van: 

- Dhr. Stelpstra: CU voelt zich overvallen door het amendement. Volgens de CU wordt er voor-
uit gelopen op de werkzaamheden van de werkgroep verbonden partijen. 

- Dhr. Uppelschoten: PVV heeft vertrouwen in de nieuwe nota en de werkzaamheden van de 
werkgroep. 

- Dhr. Berends: PvdA vindt het amendement een minder geschikt middel, het kan heel goed via 
de werkgroep. 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

A 2014-1 SP Betrokkenheid Provinciale Staten 
bij verbonden partijen 

Verworpen: 
Voor: CDA, D66, GL, SP 
Tegen: PvdA, VVD, PVV, CU 

 
Besluit met betrekking tot statenvoorstel 2014-605 
Het voorstel is ongeamendeerd met algemene stemmen aanvaard. 
 
 

K.  Motie Vreemd aan de orde van de dag "Verruiming  zoekgebieden windenergie" 
Tijdens dit agendapunt neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap over. 

De Statenfractie D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. In de motie wordt de brief 
van Minister Kamp (20 december 2013) aangehaald, waarin een aantal afspraken is vastgelegd over 
de maximalisering van 285,5 MW windenergie in Drenthe. Aan de gemeenten Emmen en/of Coevor-
den wordt gevraagd een extra taakstelling van 35,5 MW te realiseren. D66 verzoekt met de motie 
Gedeputeerde Staten om in gesprek te gaan met de acht gemeenten in de provincie die geen wind-
molens hoeven te plaatsen. Onderwerp van het gesprek zou moeten zijn in hoeverre deze gemeenten 
mogelijkheden zien om (een deel van) de taakstelling van 35,5 MW die nog te verdelen is, op zich te 
nemen. 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van CDA, SP en GroenLinks steunen de motie, ze vinden dat de zoekgebieden moeten 
worden uitgebreid. De fracties van PvdA, VVD en CU steunen de motie niet. Ze willen de zienswijze 
van GS, die na de zomer verschijnt, afwachten. De uitkomsten hiervan willen ze betrekken bij de dis-
cussie over de omgevingsvisie in de OGB-vergadering van 3 sept. a.s. De PVV steunt de motie ook 
niet. 

Reactie van de gedeputeerde van de Boer (i.v.m. afwezigheid van dhr. Munniksma): 
De inhoudelijke vragen zullen worden behandeld in een later te voeren debat. 
Er is de afgelopen 10 maanden overleg geweest met het ministerie van EZ, de initiatiefnemers en de 
provincie; er is geen overstemming bereikt. De minister heeft een brief gezonden. Daarin wordt de pijn 
niet weggenomen, maar wel duidelijkheid gegeven.  
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De provincie voert nu overleg met de vier betrokken gemeenten over de stand van zaken en de rest-
opgave. GS presenteert na de zomer een zienswijze aan PS. De gedeputeerde ontraadt de motie op 
dit moment ten zeerste. 
 
De navolgende motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend: 
Stemverklaring is er van: 

- Dhr. Hornstra, PvdA wil eerst het bestuurlijk overleg afwachten. 
Op verzoek van de fractie van D66 vindt hoofdelijke stemming plaats. 

 
Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 

M 2014-1 D66 Motie vreemd aan de orde “Ver-
ruiming zoekgebieden windener-
gie” 
 

Verworpen: 
Voor:   
D66: mevr. vd Tol, dhr. van Dalen, 
CDA: dhr. vd Ven, dhr. Wijbenga, 
dhr. Dijkstra, mevr. Kaal, dhr. 
Klaver, mevr. Mastwijk, 
SP: dhr. van Eekelen, dhr. Ooster-
laak,  mevr. Smits, dhr. Vester, 
GL: mevr. Smith  
Tegen:  
PVV: dhr. Uppelschoten, dhr. 
Vorenkamp, dhr. Beimers, dhr. 
van Berkel 
PvdA: dhr. Veenstra, , dhr. Zwiers, 
mevr. Bakker, dhr. Beerda, dhr. 
Berends, dhr. Fokkens, mevr. 
Goettsch, dhr. Hemsteede, mevr. 
Horasan, dhr. Hornstra, dhr. Hui-
zing, dhr. Slagter, 
VVD: dhr. Baltes, dhr. Bolhuis, 
mevr. Irrgang, dhr. Kerstholt,  
mevr. Meeuwissen, mevr. Panne-
koek, dhr. Smits, dhr. Stel, dhr. 
Timmerman,  
CU: dhr. Stelpstra en mevr. Stijkel 

 
 

L. Motie Vreemd aan de orde van de dag “Effecten va n de accijnsverhoging in de  
 grensregio's” 

De fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. In de motie wordt gecon-
stateerd dat de verhoging van de accijnzen leidt tot lagere verkopen van brandstof en alcohol in de 
grensregio’s van Nederland. GS worden opgeroepen om een raming te maken van de verliezen die de 
Drentse economie ondervindt als gevolg van de accijnsverhoging. Hiernaast worden GS gevraagd om 
de regering te verzoeken om snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging forse negatieve 
effecten heeft op de grensregio's.  

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties stemmen unaniem in met de motie. 
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Reactie van gedeputeerde van der Tuuk: 

De gedeputeerde omarmt de motie. Er wordt een raming gemaakt, er wordt contact gezocht met an-
dere provincies en de brancheorganisaties. GS geeft een positief pre-advies. 

 
De navolgende motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend: 
Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen 
M 2014-2 CDA (mede ingediend 

door de fracties van 
D66, GL, SP, PvdA, 
VVD, PVV en CU) 

Motie vreemd aan de orde van 
de dag “Effecten accijnsverho-
ging”  

Aangenomen (unaniem): 
Voor: CDA, D66, GL, SP, 
PvdA, VVD, PVV, CU 
Tegen: - 

 
M. Sluiting 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 maart 2014. 
De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 12 maart 2014. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
 
 



CDA

M 2014-2

Statenfractie Drenthe

Motie vreemd aan de orde betreffende Etfecten Accijnsverhoging

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering brleen op woensdag 29 januari2014,

Constaterende dat:

de verhogingen van accijnzen leiden tot lagere verkopen van brandstof en alcohol in Nederland en

hogere omzetten in Duitsland en België,

de staatssecretaris van Financiën bij het belastingplan 2014 aangaf dat zijn rekenmodellen uitgaan

van nul grenseffecten door de verhoging van accijns,

Van mening zijnde dat:

Er zoveel mogelijk een gelijk speelveld dient te zijn op belastinggebied in Nederland, Duitsland en

België, zodat ondernemers eerlijk kunnen concurreren,

Roepen het college van GS op:

o Een raming te maken van de verliezen die de Drentse economie ondervindt als gevolg van deze

accijnsverhogingen 2ö lLt
. De regering onmiddellijk per opfibare brief te vragen om de

accijnsverhoging al in februari'te evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari al

bekend zijn en een inschatting gemaakt kan worden van de effecten
. De regering te vezoeken snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging forse negatieve

effecten heeft op de grensregio's,

a

a

a

o Een afsch

Den Haag

tot de

rift van deze te doen toekomen aan elk van de 225 leden van de Staten-Generaal in

de dag

PVV

A*wnofhs^

Q"U-e
D66

CU
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