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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 2 december 2015 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 2 december 2015 is als bijlage op-
genomen bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
G. Serlie (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
F.Bergwerf (50PLUS) 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
F.D. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
A.L. Langius (CU) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P. Moltmaker (VVD) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
J. Pottjewijd (PVV) 
mevrouw H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
N.A. Strolenberg (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
S.J. Vegter (CDA) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
 
 
mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 
 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.G. Jumelet (CDA) 
T. Stelpstra (CU) 
A. van der Tuuk (PvdA)  
 
J.Tichelaar, Commissaris van de Koning, 
vanaf agendapunt 8 
 
Afwezig: 
R. du Long (PvdA) 
W.L.J. Moinat (SP)  
 
 
 
 



 

 2

1/2. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Tijdens de vergadering wordt besloten om de agendapunt 
6 en 7 in omgekeerde volgorde te behandelen om de inspreker bij agendapunt 7, Financiering 
schaapskuddes, en het hiervoor aanwezige publiek, niet langer te laten wachten dan noodzakelijk. 
 
 
3. Mededelingen 
 
Rechtbank Assen 
De heer Koch (PvdA): de Rechtbank in Assen blijft een volwaardige rechtbank. Dit is een zeer goede 
ontwikkeling, voor de provincie Drenthe en haar burgers. De inspanningen, inclusief de vele lobby 
activiteiten hebben duidelijk resultaat gehad. Hij bedankt een ieder voor zijn of haar inzet. Binnenkort 
volgt nog een verklaring van alle betrokkenen waaronder PS en de gemeenteraad van Assen. 
 
Bezoek aan Moskee  
De heer Uppelschoten (PVV) doet verslag van het bezoek dat zijn fractie heeft gebracht aan de Mos-
kee in Assen en noemt daarbij de onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zoals terrorisme en 
Jihadisten. Aanleiding van het bezoek was dat zij zich door de collega’s statenleden uitgedaagd voel-
den om kennis te maken met de Moslim gemeenschap in Drenthe. 
 
Verbonden partijen 
Gedeputeerde Jumelet meldt dat tijdens de begrotingsvergadering is gesproken over de Verbonden 
partijen waar het gaat om het beheersingsproces. Genoemd proces is gebaseerd op het protocol ver-
bonden partijen. 
 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat het college van GS in het eerste kwartaal van 2016 met een brief 
zal komen over de uitwerking van het protocol Verbonden partijen.  
 
Werkbezoek: 
De voorzitter meldt dat de commissie is uitgenodigd om een werkbezoek, het project MCSS/Fokker in 
Hoogeveen. Het gaat om een innovatief project met een mogelijk duurzame bijdrage aan de verster-
king van de economische structuur van Drenthe waar een omvangrijke subsidie mee is gemoeid.  
De vergadering stemt hier mee in. Het werkbezoek zal plaatsvinden op woensdag 30 maart 2016.  
 
4. Rondvraag 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. 2e Bestuursrapportage 2015, Statenstuk 2015-711 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties stemmen in met het voorstel en geven aan dat het statenstuk met de A-status naar de PS 
vergadering kan worden doorgeleid. Er is sprake van een heldere rapportage aldus de meerderheid 
van de fracties.  
Daarnaast worden, samengevat  de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. 
De CU merkt op dat het financiële beeld er goed uit ziet. Beleidsopgaven liggen op schema en de 
gesignaleerde vertraging neemt GS ter harte. Dit waardeert de CU. Vragen heeft de fractie over de 
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financiële doorlichting, de stofkam. Het gaat hierbij om een aanzienlijk bedrag dit tot verbazing van de 
CU. Hierover willen ze graag schriftelijk worden geïnformeerd. De VVD sluit aan bij deze vraag. 
Het CDA is van mening dat zoals met de begrotingsbehandeling is afgesproken GS met kracht aan de 
slag moet gaan. Het is daarna aan PS om de controle uit te oefenen. Alles is bijna op het gewenste 
peil. De PvdA merkt op dat de ambitie en het uitvoeringstempo van het college niet helemaal strookt 
met wat anderen in het veld op kunnen brengen aan cofinanciering en/of aan daadkracht. Als voor-
beelden worden o.a. genoemd de programma’s 4, 5 en 7, zoals de stagnatie bij lokale ontwikkelstra-
tegie ZW-Drenthe, bij het programma milieu en energie en de Landbouw en agribusiness. 
Het CDA en de VVD sluiten hierbij aan. Partners moeten wel kunnen blijven aansluiten. Kan GS aan-
geven waar de vertraging zit, kan hier ambtelijk niet meer actie worden ondernomen het lijkt nu alsof 
de provincie niet aan het stuur zit. 
Voor de SP is de bestuursrapportage juist minder overzichtelijk, niet gemakkelijk te lezen. Deze fractie 
vraagt of bij de Jaarrekening gemeld kan worden wat de effecten zijn voor de werkgelegenheid en 
innovatie. Verder geeft de SP aan dat in het programma Cultuur het bedrag van € 239.000 niet terug 
hoeft te vloeien naar de algemene middelen maar overgeheveld kan worden naar 2016 om beschik-
baar houden voor grotere instellingen als STAMMCMO en Zorgbelang Drenthe. 
SterkLokaal (SL) stelt voor om het financieel beleid verder aan te scherpen. Bij de RUD vraagt SL zich 
af of het goed is dat er minder geld nodig is voor frictiekosten. Dit betekent dat er meer mensen nodig 
zijn. Verder vindt SL het jammer dat de provincie juist met deze lage rente, geld mag lenen aan ge-
meenten maar helaas niet aan Drentse gemeenten. 
D66 is van mening dat voor de kleurencodering in de rapportage bijstelling nodig is. Zo wordt het on-
derwerp Breedband met de kleur groen aangegeven terwijl op dit dossier nog zeer veel werk moet 
worden verricht. De tekst in de rapportage is voor D66 niet zakelijk genoeg, het mag (veel) concreter 
worden. Als verder voorbeeld wordt aangegeven de vrijetijdseconomie, die verdient in de ogen van 
deze fractie de code rood omdat het effect van de Marketing van Drenthe onvoldoende is.  
De VVD is blij met het financiële overschot met als gevolg dat de financieringsreserve versneld wordt 
aangevuld. In tegenstelling tot andere momenten wil de VVD nu geen beschouwing houden over 
overschotten. Voor 50PLUS is het van belang dat haast wordt gemaakt bij de uitvoering van een aan-
tal punten zoals energie en bodem. Ook is het goed dat nu al geld terugvloeit naar de reserves, 10 
miljoen, maar had dit niet eerder vermeld kunnen worden?  
De PVV merkt op dat er veel geld in APPA is gaan zitten. PS gaan er niet over, maar opvallend is het 
wel. Bij het onderdeel vrijetijdseconomie is veel geld overgebleven, is dit omdat er minder recreanten 
naar Drenthe komen? Tot schrik van de PVV staat het woord vluchteling vermeld in de bestuursrap-
portage. De PVV spreekt liever over gelukzoekers en economische vluchtelingen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat de operatie stofkam wordt voortgezet tot de Voorjaarsnota 
2016. Als bestuurder wil hij graag de vrijheid om de vele kleine posten uit het verleden te bewaken en 
kijken wat er nog meer uitgehaald kan worden. Eventueel kan dit punt in de werkgroep programmabe-
groting aan de orde komen. Waar de stagnatie door wordt veroorzaakt kan verschillend zijn. Zijn het 
de partners in het veld, is het de te hoge ambitie, hij kan het antwoord niet geven. Graag wil hij hier-
over met PS in gesprek gaan; hoe loopt het proces en waar loopt de provincie tegenaan. Het is juist 
dat de rente nu laag is; dagelijks is de provincie bezig om te kijken of ze daar meer uit kan halen. De 
verwachtingen hierover moeten niet te hoog zijn gespannen. Wanneer frictiekosten, zoals genoemd 
wel zijn gelabeld maar niet nodig zijn, gaan ze terug naar de Algemene middelen. Alleen via een 
amendement  kan het geld elders worden ingezet. Verder geeft hij aan dat GS juist heeft geprobeerd 
om PS zo goed en snel mogelijk te informeren over de substantiële meevallers door deze op te nemen 
in de brief van 4 november jl. die kort voor de begroting naar PS is verzonden. 
Gedeputeerde Brink geeft in zijn reactie aan dat m.b.t. de ‘start ups’ veel met ondernemers wordt ge-
sproken, maar ook met Stenden hogeschool. Er is zorg voor de economie vanuit GS. Over vrijetijds-
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economie merkt hij op dat deze onder druk staat. Dit geldt zeker voor het onderdeel vakantiehuizen.  
Het aantal overnachtingen is aan het dalen. Hij wil het beeld niet te negatief neerzetten maar  het ze-
ker een speerpunt om de regionale economie te versterken.  
Aan het einde van de vergadering deelt gedeputeerde Brink over de vrijetijdseconomie mee dat tij-
dens de vergadering het bericht is binnengekomen dat 2014 weliswaar een dip laat zien, maar 2015 
een mooi herstel voor de sector aangeeft. 
Over het onderwerp Verkeer en vervoer merkt hij op dat buslijnen, ook naar het asielzoekerscentrum 
in Ter Apel, naar zijn tevredenheid, worden gefinancierd uit het programma Verkeer en Vervoer. 
Tot slot geeft hij aan dat de overname van de aandelen van de NOM in 2016 aan de orde zal komen.  
Gedeputeerde Jumelet : programma 4 gaat over Leader. Daarbij is overleg met RVO van belang. GS 
neemt hierover volgende week een besluit. Met de RVO wordt gesproken over uitvoeringskosten. Via 
onderhandelingen wordt geprobeerd om het percentage uitvoeringskosten naar beneden te brengen. 
Het voornemen is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Bij de RUD zijn niet meer mensen nodig, 
maar is meer begroot dan uiteindelijk nodig bleek. 
Over Breedband geeft hij aan dat hierbij de kleur groen is gehanteerd omdat het beleid voortvarend is 
opgepakt. Maar het is juist dat er nog hard aan moet worden getrokken. 
Gedeputeerde Stelpstra noemt dat de zorg over klimaat en energie bekend is. De doelstelling van de 
provincie is helder, maar de invloed slechts gering. Over de Greendeals merkt hij op dat deze op dit 
moment zo snel gaan dat mogelijk geld te kort is voor 2015. Desgevraagd geeft hij aan dat de oorzaak 
van de versnelling een combinatie van factoren is.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de fracties hebben aangegeven in te kunnen 
stemmen met het Statenvoorstel. Hij stelt voor om het stuk als een A-stuk door te geleiden naar PS. 
De commissie stemt hier mee in. 
 
7. Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes, Statenstuk 2015-706 
 
De heer Kerssies maakt namens de overleggroep van 10 schaapskuddes in Drenthe en de Stichting 
Behoud Drentse Schaapkuddes, gebruik van het spreekrecht. 
Samengevat geeft hij het volgende aan. Men is blij met de door PS ingezette actie om voor te stellen-
de gescheperde schaapkuddes te plaatsen op de Nationale inventaris van Immaterieel Cultureel Erf-
goed. 
Dat de basis van de nieuwe regeling gekoppeld is aan alle 10 vaste kuddes, is prima. Het proces hoe 
de regeling tot stand is gekomen is echter niet goed te noemen. Te laat is begonnen met overleg en 
de uitwerking van de regeling. Het gevolg is dat pas nu, na de vaststelling van de begroting, gespro-
ken wordt over deze regeling. Financieel komen de kuddes te kort, er is structureel €75.000,- meer 
nodig voor instandhouding en beheer van de kuddes. Al jaren staat het bedrag hiervoor op hetzelfde 
niveau. Ook eerder is aangegeven dat verhoging noodzakelijk is. 
Vragen aan de heer Kerssies worden gesteld door, D66, CU. PVV, SP en VVD. 
 
Alvorens de commissie het stuk gaat behandelen geeft gedeputeerde Jumelet het volgende aan. 
Voor Drenthe zijn de schaapskuddes belangrijk. Door het onderzoeksbureau Alterra is een rapport 
uitgebracht wat aangeeft dat structurele vergoeding op zijn plaats is. GS onderstreept dit van harte. 
Vandaar het voorliggende stuk. In de afgelopen jaren heeft de provincie de financiering overgenomen 
van het Rijk. In eerste instantie ging het om 8 kuddes met een vergoeding van €240.000. Bij de vorige 
Jaarrekening is afgesproken om alle 10 kuddes te financieren waarbij het bedrag werd verhoogd tot  
€ 335.000. Vanaf 2016 komt daar de indexering bij. Tot slot geeft hij aan dat de provinciale bijdrage 
ongeveer 30-35% bedraagt van de begroting van de schaapskuddes. De overige financiering komt 
van andere partijen. Over EU subsidie mogelijkheden wordt nog verder nagedacht. 
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Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties geven aan de schaapkuddes belangrijk te vinden. De fracties van SP, CU, PVV, CDA, 
VVD, SL, en PvdA stemmen, ieder met hun eigen onderbouwing, in met het huidige voorstel van GS. 
D66 wil nagaan hoe het verzoek voor een extra bijdrage zoals gevraagd gehonoreerd kan worden. GL 
is van mening dat het verzoek sowieso gehonoreerd dient te worden.  
Daarnaast worden nog de volgende opmerkingen gemaakt. 
Het CDA en de PVV geven aan verbaasd te zijn over het verzoek om extra subsidie. Wel is er waarde-
ring voor de formulering van het verzoek. Een brief zonder enig verwijt. 
SP en D66 informeren naar de procedure van de subsidieverstrekking. Door CU en de SP wordt op-
gemerkt dat er voor de schaapkuddes wellicht mogelijkheden zijn voor EU- en landelijke subsidies. 
Indien nodig kunnen de kuddes ondersteund worden bij het aanvragen van deze subsidies. De frac-
ties van CU, PVV, VVD en SL zouden inzicht willen hebben in (eventuele) inkomsten van de kuddes. 
Gevraagd wordt o.a. door de CU en D66 waarom niet een deel van de subsidie wordt gehaald uit de 
cultuurbegroting. Ook wil de CU graag weten wat de agenda van GS is en wanneer ze met het minis-
terie van EZ spreken.  
De PVV voelt zich ongemakkelijk bij deze discussie, uitgangspunt is dat het een goed voorstel is van 
GS, maar nu ligt er nog een verzoek voor extra middelen. Over EU-subsidies merkt de PVV op dat 
met de grote commerciële kuddes zoals die in Spanje en Frankrijk, een aparte EU subsidie voor alleen 
Nederland niet voor de hand ligt. Het CDA stelt voor om in een programma van eisen op te nemen 
hoe je op basis van de begrazingsplannen de cofinanciering zou kunnen regelen.  
De VVD geeft klip en klaar aan dat de voorgestelde financiering zoals nu opgenomen in het voorstel 
het maximum is. Blij is de VVD dat de financiering niet meer uit Vitaal platteland wordt gehaald maar 
uit programma 7. SL geeft aan dat gelet op de huidige informatie gestart kan worden met het voorstel 
van GS en dat volgende jaar gekeken kan worden hoe partijen nader tot elkaar kunnen komen. 
Het is D66 opgevallen dat voor de financiering vooral wordt gekeken naar programma 7 en beperkt 
naar programma 2, maar niet naar Cultuur. Verder heeft deze fractie aan dat de kuddes met 15-20% 
verlies draaien. Het is goed om te zoeken hoe in die tekorten kan worden voorzien. 
Voor GL is het klip en klaar: ‘van zwerfgoed naar erfgoed’ als het om de Drentse schaapkuddes gaat. 
Er wordt slechts om 1/3 deel van het tekort gevraagd. De fractie wil zich tot het uiterste inspannen om 
het tekort te dichten. De PvdA vraagt naar de mening van GS over de opmerking dat het behoud van 
de kuddes onder druk staat. En hoe zit het met de begrazingsopgave? Hoewel verhoging vooralsnog 
niet echt noodzakelijk lijkt, zou in de aanloop naar de nieuwe Cultuurnota gekeken kunnen worden of 
een oplossing mogelijk is voor het tekort. De PvdA wil de tijd tot de PS vergadering van 16 december 
benutten om hier naar te kijken. Een structurele oplossing is de beste. Om die reden zou in eerste 
instantie financiering via de VJN een optie zijn, maar ook de Cultuurnota komt in beeld. 
Voor de PVV en VVD is het nog geen uitgemaakte zaak dat extra middelen via de (nieuwe) Cultuurno-
ta beschikbaar kunnen worden gesteld. 
50PLUS sluit aan bij de vragen en opmerkingen van de andere fracties. Wel is het zaak om zo snel 
mogelijk duidelijkheid te verstrekken aan de schaapkuddes. 
 
In de tweede termijn geven de fracties van SP en D66 aan me een voorstel te zullen komen – in de 
PS vergadering – voor een overgangssituatie.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet: het is goed om uitgebreid stil te staan bij dit onderwerp. Kort schetst hij hoe de 
financiering in het verleden was geregeld, via het Rijk en welke maatregelen de provincie vanaf dat 
moment heeft genomen. In gesprekken met de schaapkuddes is hem duidelijk geworden dat met het 
huidige voorstel de problemen voor de kuddes niet zijn opgelost. Voor de 6 kuddes die financieel op 
het zelfde niveau blijven, zijn er zorgen. Ook de subsidie van de Nationale Parken is eindig. Het totale 
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subsidiebedrag is weliswaar verhoogd, maar moet nu niet door 8 maar door 10 kuddes worden ge-
deeld. Om die reden is niet iedereen tevreden. 
Een aantal kuddes heeft zeker eigen inkomsten in natura. Met de terreinbeheerders zal in gesprek 
worden gegaan omdat zij i.r.t. de inkomsten van de kuddes hier verschillend mee omgaan.  
De schaapkuddes gaan het college van GS zeer zeker aan het hart en er zal dan ook verder gekeken 
worden welke mogelijkheden er zijn binnen de (nieuwe) Cultuurnota. Eveneens is er aandacht voor 
Europese subsidie mogelijkheden zoals via biodiversiteit en bijzonder rassen. Ook landelijk hebben de 
kuddes nu de aandacht, reden om hierover in gesprek te gaan met zowel het IPO als staatsecretaris 
Van Dam. Dit gesprek moet nog plaatsvinden. Desgevraagd geeft hij aan dat het genoemde rapport 
van onderzoeksbureau Alterra nog niet beschikbaar is. 
Voor dit moment staat de gedeputeerde op het standpunt dat de regeling zoals die nu voorligt uitge-
voerd kan worden en dat vervolgens in 2016 gekeken kan worden wat op dat moment de stand van 
zaken is.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat discussie wordt voortgezet in de PS verga-
dering van 16 december a.s. 
De B-status van het stuk blijft gehandhaafd. 
 
6. Herstructurering EDON-lening, Statenstuk 2015-713 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties stemmen in met het voorstel van GS. Financieel gezien is er geen andere optie. 
Complimenten worden gegeven voor de informatie over het statenstuk die voorafgaand aan de com-
missievergadering is gegeven. Daarnaast worden nog de volgende opmerkingen gemaakt. 
De fracties van CU en D66 vragen zich af of dit niet het moment is om het aandeelhouderschap van 
de provincie ter sprake te brengen. Moet, aldus D66 de overheid overal aandeelhouder van zijn? 
CDA en PvdA merken op het juist te vinden dat GS in eerste instantie niet enthousiast was om mee te 
gaan met het verzoek van de EDON. Een opbrengst van 9% was dan ook mooi. 
Vanuit Enexis gezien is het een begrijpelijk voorstel, een voorstel dat ook afgedwongen kan worden. 
De provincie heeft vervolgens stevig onderhandeld. De SP geeft aan dat GS kiest voor continuïteit van 
het rendement met een onzekere toekomst als het gaat om de waarde van de aandelen. Een keus 
waar de SP zich in dit geval in kan vinden.  
De VVD en 50Plus merken op dat blijkvaar ‘eeuwigdurend’ niet bestaat. Ook deze fracties kunnen zich 
in het voorstel vinden, ook omdat er een financiële compensatie is tot 2019.  
De PVV vraagt of in het kader van schatkistbankieren cash geld omgezet kan worden in aandelen. 
Daarnaast vraagt de fractie wie de koers van de aandelen bepaalt als de provincie op enig moment  
de aandelen wil verkopen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk dankt voor de brede instemming met het statenstuk. 
Over de lening en het schatkistbankieren merkt hij op dat het gaat om de uitkering op de lening die in 
de komende jaren verrekend wordt met de 9% opbrengst. Dit is de garantie dat het bedrag de komen-
de vier jaar nog op de begroting blijft. Schatkistbankieren is hierbij niet aan de orde. 
Over de waarde van de aandelen bij verkoop kan hij nu niets zeggen. Dit is nog niet aan de orde, en 
blijft altijd een vraag tot het moment van verkoop. 
Wel duidelijk is dat wanneer nu overgegaan wordt tot het laten uitbetalen dit zeker onvoordeliger is 
omdat dan 380.000 euro moet worden gefinancierd in de komende jaren.  
Over het hebben van de aandelen zelf merkt hij op dat de Rijksoverheid nadrukkelijk heeft verzocht 
om betrokken te blijven bij netwerkbedrijven.  
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de fracties een tweede spreektermijn niet 
nodig achten. De commissie stemt in om de B-status van het stuk te wijzigen in de A-status. 
 
8. Geactualiseerd bedrijfsplan Prolander 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties van CU, PvdA en CDA merken op voldoende te zijn geïnformeerd en verder geen vragen 
te hebben. SL geeft aan dat opmerkingen over het bedrijfsplan nu niet meer opportuun zijn, Prolander 
is inmiddels een autonome organisatie. 
De SP is benieuwd naar het strategische personeelsplan, vooral wat het onderdeel mandatering be-
tref. Is dit plan beschikbaar voor PS? De PVV informeert naar de ICT risico’s.  
De fractie van D66 vraagt hoe PS zelf tot een oordeel over Prolander kan komen. Van wie mogen PS 
de documenten verwachten die worden voorgelegd en wat kan PS hier mee doen? En wat is het  
risico voor de provincie? Pas in 2017 bouwt Prolander weerstandsvermogen op van 10% van de om-
zet. De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van het bedrijfsplan. Dit is helemaal volgens de 
afspraken die zijn gemaakt in het protocol verbonden partijen. Jaarlijks zal PS worden geïnformeerd 
via jaarverslag en begroting en GS zal hier een toelichtende notitie bij maken. Dat is volgens afspraak 
no. 4 van het protocol. De VVD is verheugd dat dit het voornemen is en vraagt GS om een pro-actieve 
houding aan te nemen voor wat betreft het opstellen van genoemde toelichtende notitie.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk  geeft aan dat hij algemeen voorzitter is namens alle betrokkenen bij 
Prolander. Hij is blij met de bijdrage van de VVD. In GS is afgesproken om zich te houden aan het 
protocol verbonden partijen. Op korte termijn kunnen PS een brief tegemoet zien hoe hieraan, ook in 
digitale zin, invulling aan zal worden gegeven. Het uitgangspunt is dat het protocol leidend is. De ge-
vraagde informatie zal door GS worden verstrekt aan PS.  
Over de risico’s die de provincie loopt merkt hij op dat zoals eerder aangegeven, voor zover het pro-
jecten betreft de risico’s aan de betreffende provincies worden toegerekend. Ook in het verleden was 
dit het geval. Voor de eventuele risico’s bij bedrijfsvoering is de afspraak dat gaat volgens het principe, 
1/3, 1/3. 
Of het strategisch personeelsplan beschikbaar is kan hij niet zeggen. De mandaatregeling is opge-
steld zoals dit gebruikelijk is bij de provinciale organisatie, namelijk een mandaatregeling tussen be-
stuur en directie. Hij begrijpt het belang hiervan voor PS. In de P&C cyclus zal dit terug komen. 
Zijn informatie is dat ICT systemen ingericht en gekoppeld moeten worden. Het is hem niet bekend dat 
dit niet op orde zou zijn. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe dat in de P&C cyclus de mandaatregeling bij Prolander zal wor-
den meegenomen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de opmerking dat de brief voldoende is behandeld en niet zal 
terugkomen in de PS vergadering van 16 december a.s. 
 
9. Aanpassing provinciale gemeenschappelijke regelingen aan gewijzigde Wet gemeen-
 schappelijke regelingen, Statenstuk 2015-709 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan zich in het stuk te kunnen vinden.  
De fracties van PVV, PvdA en D66 stellen vragen over de aanpassingen in de gemeenschappelijke 
regeling SNN. De PVV merkt op dat het de bedoeling was dat het ABSNN meer invloed zou krijgen is 
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wat nu voorligt hiermee in overeenstemming? PvdA en D66 vragen zich af waarom het ambitieniveau 
van het SNN is teruggeschroefd zoals in art. 3 is omschreven. Waarom is dit niet toegelicht? Het lijkt 
alsof het SNN enkel een managementautoriteit is voor de verdeling van Europese subsidies. 
D66 is wel verheugd dat besloten is dat de algemene financiële kaders en de jaarrekening vóór 15 
april ingediend moeten zijn. Hiervoor heeft deze fractie al eerder gepleit. 
Het CDA geeft als reactie dat binnen het SNN het beleidsarme verhaal voldoende is behandeld. Voor 
het overige heeft het CDA waardering voor het stuk. Dit laatste geldt ook voor de VVD, die samen met 
de SP opmerkt  dat de versterkende rol van PS zoals dit staat omschreven, een prima zaak is. 
Tot slot vraagt de VVD of Prolander, ook een verbonden partij, voldoet aan de nieuwe Wet Gemeen-
schappelijke regeling.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat het hier gaat om aanpassing van Gemeenschappelijke regelin-
gen (GR) aan de Wet. (Wgr). De vragen over het ambitieniveau ligt bij het ABSNN zelf. Het gaat hier 
om een wettelijke aanpassing. Het gelijktijdig en gelijk luidend vaststellen van de verordeningen is een 
spannende operatie. Tot nu toe is dit prima gelukt. De vraag of Prolander voldoet aan de nieuwe Wet 
Gemeenschappelijke regeling kan hij met Ja beantwoorden. 
Commissaris Van de Koning merkt op dat de aanpassing naar een beleidsarme ambitie van het SNN 
in 2009 is genomen. De reden om de ambitie bij te stellen was dat verschillende partijen de begroting 
van het SNN niet meer passend vonden. Eveneens was van belang dat het SNN niet meer alleen 
namens de drie noordelijke provincies spreekt, maar ook namens de vier grote steden. De geldstro-
men zijn toen in neerwaartse zin bijgesteld. Dit kan gewijzigd worden, maar dan is het aan PS om 
hiervoor met een voorstel te komen naar het DBSNN. Zo’n wijziging zal meer geld gaan kosten en het 
is niet reëel om te veronderstellen dat dit er eenvoudig gaat komen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk als een A-stuk naar de PS vergade-
ring kan worden doorgeleid. De commissie stemt hier mee in. 
 
 
10. Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe, Staten
 stuk 2015-707 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties gaan akkoord met het voorstel. 
SL merkt op dat het goed is dat er geen numerieke bepaling, afkomstig van coalitie en oppositie par-
tijen, is opgenomen bij het aantal deelnemende Statenleden.  
De fractie van D66 geeft aan het bijzonder te vinden dat de CdK aanwezig is in de werkgeverscom-
missie als adviseur. Het gaat ver als een adviseur aanwezig is bij functionerings- en beoordelingsge-
sprekken. Vanuit de werkgeverspositie is dit niet helemaal logisch. 
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Commissaris van de Koning:  
De heer Tichelaar geeft als reactie dat het gaat om de kwaliteit van de mensen en niet of ze van de 
oppositie of de coalitie zijn. De nu voorgedragen mensen acht hij van een hoog niveau. Hij is zelf 
voorgedragen als een vaste adviseur. Hij heeft veel vaker contact met de griffier en kan hieruit putten 
als hem advies wordt gevraagd.  
 
De voorzitter concludeert dat nu de fracties kunnen instemmen met het voorstel, het als een A-stuk 
kan worden doorgeleid naar PS van 16 december a.s. De commissie stemt hier mee in. 
 
11. Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, Statenleden en commissieleden, 
 Statenstuk 2015-708, Gewijzigd/herzien 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties van SL en CDA stemmen in met het voorstel. De VVD merkt op dat wanneer het voorlig-
gende stuk de juiste versie is, ook meegenomen moet worden dat het de Commissaris van de Koning 
is en dat leden van GS geen deel uitmaken van PS. Het begrip gedeputeerde zou dan opgenomen 
kunne worden bij de begripsomschrijving. Inhoudelijk merkt de VVD op verbaasd te zijn over de hoog-
te van de voorgesteld percentages van het basisbedrag. GL is inhoudelijk akkoord maar wijst er op dat 
PS moeten kunnen vertrouwen op de stukken die worden voorgelegd, zeker inhoudelijk.  
SP, PVV en CU geven aan dat het lastig te beoordelen is of de voorgestelde vergoedingen juist zijn. 
Hoe maak je een afweging. Ook commissieleden, niet zijnde statenleden maken vele uren en zij ont-
vangen alleen het basisbedrag van € 105,43. Wat is de aanleiding om iemand anders een hogere 
vergoeding te geven. De SP geeft aan dat in een eerder stadium is afgesproken om de adviescom-
missie Cultuur ter discussie te stellen. De PVV vraagt zich af of wel sprake is van een genomen be-
sluit als de verordening niet is gepubliceerd. Daarnaast merkt de PVV op dat niet alleen de CdK maar 
ook de gedeputeerden onder het ABP zouden moeten kunnen vallen. 
 
De reactie van de Commissaris van de Koning op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Het is aan PS om te beslissen of leden van commissies enkel het basisbedrag van € 105,43 ontvan-
gen, dat staat vast, of meer ontvangen zoals nu wordt voorgesteld. 
Met deze verordening zijn fouten gemaakt vooral omdat gewerkt is met een oude versie. Dat is niet 
mooi, en verdient geen schoonheidsprijs maar het is wel wat is gebeurd. Om die reden zijn ook zo 
snel mogelijk correcties ingevoerd en alsnog in verbeterde versie toegezonden. Dat kan rommelig 
overkomen maar belangrijk is dat de juiste integrale versie nu voorligt. 
De juiste besluiten zijn wél genomen en er is ook gepubliceerd. Nu gaat het voornamelijk om techni-
sche wijzigingen, met uitzondering van artikel 35. 
Tot nu toe was maatwerk het uitgangspunt v.w.b. de vergoedingen voor commissieleden in de diverse 
commissies. Bij een evaluatie is het goed om te bespreken of dit gehandhaafd dient te worden. Wan-
neer wordt gekozen om hiervan af te stappen moeten de vergoedingen wel netjes worden afgebouwd. 
Kiezen voor een andere opzet vraagt om een zorgvuldige afweging en dat is niet eenvoudig. Zo moet 
nagedacht worden of bijvoorbeeld voor de voorzitter van de Adviescommissie Cultuur een andere 
vergoeding gewenst is als voor een lid van de commissie Leefomgeving. 
Wanneer de evaluatie zal plaatsvinden, kan hij nog niet aangeven, dit loopt via het Presidium. 
 
Gedeputeerde staten/Commissaris van de Koning zeggen het volgende toe: 
Commissaris van de Koning: zegt toe dat de Verordening rechtspositie, gedeputeerden, statenleden 
en commissieleden, zal worden geëvalueerd. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de evaluatie over deze verordening nog zal 
volgen en dat het voorliggende statenstuk als een A-stuk naar de PS vergadering kan worden doorge-
leid. De commissie stemt hier mee in. 
 
12. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2016, Statenstuk 2015-710 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties stemmen in het voorstel. 
De CU, PvdA en VVD geven aan dat een mooi programma voorligt en dat ze blij zijn met de flexibele 
ruimte in het onderzoek. 
De PVV wil nog een onderwerp toevoegen, namelijk migratie. Ze zullen hiervoor met een voorstel 
komen naar de Commissie van Onderzoek. 
 
De reactie van de vice-voorzitter van de Commissie van Onderzoek, de heer Nijmeijer:  
De heer Nijmeijer geeft aan blij te zijn met de reacties. Omdat alle fracties in de CvO zijn vertegen-
woordigd is dit ook een logische reactie. 
De onderzoekers en de commissie gaat hard aan de slag en zullen met de nodige producten komen. 
Als men dat wenst kan de commissie hiervoor regelmatig worden aangesproken. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk als A-stuk kan worden doorgeleid 
naar de PS vergadering. De commissie stemt hier mee in.  
 
 
13. Samenvatting van de vergadering van 28 oktober 2015 en de Lijst van toezeggingen 
 
De tekstueel aangepaste samenvatting van de vergadering van 28 oktober 2015 wordt vastgesteld. 
 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast.  
Opmerkingen bij de toezeggingen zijn in de lijst verwerkt. 
Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting gehecht. 
 
 
14. Lijst van Ingekomen stukken 
 
De voorzitter vraagt of de commissie bedenkingen heeft bij de lening en subsidie gebiedsontwikkeling 
Frederiksoord e.o. aan de Maatschappij van Weldadigheid voor verwerving en verbouwing van het 
inforium c.a. in Frederiksoord. (brief A 1). Het betreft hier een zogenaamde voorhangprocedure. 
De commissie geeft aan geen bedenkingen te hebben.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
 
6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
EU-aangelegenheden:  
Mevrouw Dikkers (SP) geeft namens de statenwerkgroep DrEUn aan dat een aantal leden van de 
werkgroep naar de ‘Open days’ in Brussel zijn geweest. Ze hebben kennis gemaakt met een grote 
hoeveelheid onderwerpen en met de lobbyisten van het SNN. Bijzonder was dat uit de overige provin-
cies geen Statenleden aanwezig waren. De komst van de Drentse statenleden werd zeer gewaar-
deerd. 
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Er zal een schriftelijk verslag worden gemaakt van het bezoek. 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk maakt melding dat hij als (plv) lid van het comité van de Regio’s zitting 
heeft in de commissie ECON (economie). In deze commissie gaat hij zich bezig houden met MKB, 
Start Ups en verminderde regelgeving in het bedrijfsleven. 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat een programma chemieclusters in Groningen en Drenthe 
bij de EU is ingediend om als voorbeeldregio te dienen. Het gaat hierbij om de Eemshaven en che-
miepark Emmen en heeft te maken met productie die aanvullend is aan elkaar, ook biobased speelt 
hierbij een rol. 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk meldt dat de OP-EFRO tender is geëvalueerd, hieruit is onder andere 
gekomen dat de businesscases en de samenwerking meer aandacht verdienen. Hiermee zal men aan 
de slag gaan. Hij maakt hier melding van omdat met de commissie eerder is gesproken over de ge-
zamenlijke doelstellingen in dit kader. 
 
Desgevraagd geeft gedeputeerde Van der Tuuk aan dat de motie internationalisering (M2014-31), wat 
alles te maken heeft met de Duitsland agenda waar naar wordt gevraagd door D66, nog steeds open 
staat. 
In het eerste kwartaal van 2016, in maart wil hij hier verder met de Staten over spreken. Op dit mo-
ment wordt al wel gewerkt aan het verder invulling geven van het actieprogramma. 
Zo is er concrete inbreng in een actie stuurgroep van BZK via burgemeester Bouwmeester van Coe-
vorden die hieraan deelneemt. 
Vanuit de zorgagenda, erkenning van diploma’s van verpleegkundigen, wordt hard gewerkt, ook dat 
traject loopt. 
Via Interreg programma’s wordt hieraan ook gewerkt. Wanneer over de inhoud meer bekend is zal hij 
hierop terugkomen. 
Naar zijn mening is op deze manier invulling gegeven aan de motie. Hij zal hierover contact zoeken 
met de indieners van de motie of deze mening wordt gedeeld. 
 
SNN aangelegenheden: 
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat vanuit het SNN een nieuwe lobbyiste in den Haag aan de 
slag gaat: Jildau Schuilenburg, zij is afkomstig uit de detailhandel branche en heeft een groot netwerk 
in Den Haag. 
 
Gedeputeerde Brink geeft tot slot een aanvullende reactie op de stimulering van de economie, de 
vrijetijdseconomie. Deze opmerking is toegevoegd aan agendapunt 5. 
Desgevraagd geeft hij aan dat binnenkort de Staten zullen worden geïnformeerd over buslijn 73 (ter 
Apel, AZC). 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 15:35 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 januari 2016. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
20 januari 2016. 
 
 , voorzitter 
 
 , statenadviseur 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 2 december 2015 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Bevordering Drents-
Duits (PvdA) 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe om het uitgewerkte plan 
om het Drents en het Duits in het onderwijs te bevorderen,  
voor te leggen aan PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Van de Tuuk zegt toe na te zullen gaan hoe de 
toezegging van gedeputeerde Munniksma over het bevorderen 
van het Drents en Duits wordt opgepakt. 
 

18.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.10.2015 

01.07.2015 
 
01.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.02.2016 

FCBE 17 06: CdK: op dit moment ligt het 
onderwerp in ‘Den Haag’, inmiddels is men ook 
daar van het belang overtuigd. Concrete 
resultaten zijn nog niet bekend. 

√ FCBE 09 09: Gedeputeerde Brink nms 
VdTuuk:er is overeenstemming met Stenden 
Hogeschool. Begonnen wordt met Drents en 
Duitse lessen op het basisonderwijs in 2015/2016. 
 
FCBE 28 10: Ovv de VVD wordt de reactie van 
gedeputeerde Brink gewijzigd in:  Er is 
overeenstemming met Stenden Hogeschool. 
Begonnen wordt met Drentse lessen aan Pabo 
studenten. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
 

2. Jaarverslag Libeau Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de vraag of de provincie risico 
loopt bij Libeau dit n.av. het negatieve kapitaal vermeld in het 
Jaarverslag, schriftelijke te zullen beantwoorden. 

09.09.2015 28.10.2015 FCBE 28 10: Gedeputeerde Jumelet: de 
toezegging zal schriftelijk worden beantwoord. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
 

3. Bevrijdingsfestival Gedeputeerde Brink: zegt toe de vraag of GS geïnteresseerd 
is om het bevrijdingsfestival blijvend te ondersteunen, door te 
zullen geleiden naar gedeputeerde Van der Tuuk. 

09.09.2015 28.10.2015 FCBE 28 10: Gedeputeerde Van der Tuuk: de 
vraag zal in de volgende vergadering worden 
beantwoord. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
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4. Aanbevelingen Raad 
voor de financiële 
verhoudingen 

De Voorzitter: zegt toe de vraag of de aanbevelingen genoemd 
in de brief van de Raad voor de financiële verhoudingen 
worden uitgevoerd, neer te zullen leggen bij gedeputeerde Van 
der Tuuk 

09.09.2015 28.10.2015 FCBE 28 10: Gedeputeerde Jumelet: de vraag zal 
nog worden beantwoord. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
 
 

5. Noordelijke Innovatie 
Agenda (NIA) 

De voorzitter: zegt toe dat het aanbod van het SNN voor een 
voorlichting over het NIA door de Statengriffie zal worden 
uitgewerkt. 

09.09.2015  De bijeenkomst zal worden gehouden op 
28.10.2015 
FCBE 28 10 2015: Voorzitter: de bijeenkomst is 
komen te vervallen. Het voornemen is nu om 
tijdens de Statenontmoeting van 18.11.2015 
hierop terug te komen.  

6. Sociaal domein Gedeputeerde Jumelet zegt toe met een compacte nota over 
het sociaal domein te zullen komen. 

28.10.2015 01.02.2016  

7. Behoud  bedrijven in 
Drenthe 
(PS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe binnenkort te berichten over de 
stand van zaken m.b.t. de resultaten van het projectenbureau 
Drenthe en de NOM om bedrijven te behouden in Drenthe 

11.11.2015 
(PS) 

01.03.2016  

8. Protocol verbonden 
partijen 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat het college van GS 
in het eerste kwartaal van 2016 met een brief zal komen 
over de uitwerking van het protocol Verbonden partijen.  
 

02.12.2015 01.04.2016  

9. Verordening 
rechtspositie, GS,PS en 
cie.leden; evaluatie 

Commissaris van de Koning: zegt toe dat de Verordening 
rechtspositie, gedeputeerden, statenleden en 
commissieleden, zal worden geëvalueerd. 
 

02.12.2015 01.04.2016  

10. TTIP/CETA Gedeputeerde Brink zegt toe dat zodra de informatie 
over TTIP CETA uit het IPO beschikbaar is, deze direct 
wordt toegezonden aan PS.  
 

16.12.2015 
(PS) 

16.01.2016 √ Afgehandeld bij factsheet IPO van 14.12.2015 

 
Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 
     
1. Vitaal Platteland,  
spoor 2 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat v.w.b. de projecten in 
kader van Vitaal Platteland, spoor 2 met enige regelmaat te 
zorgen voor terugkoppeling van goedgekeurde projecten door 
de Leadergroep en GS. 

03.12.2014 03.12.2015 FCBE 02 12 2015: Ged.Jumelet geeft aan dat een 
reactie op korte termijn is te verwachten. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 10.12.2015 
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2. Bibliotheekbeleid Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen 

informeren over het bibliotheekbeleid zodra er nieuwe concrete 
informatie beschikbaar is. 
 

29.10.2014 01.11.2015 FCBE 14.01.2015: Ged. V.d Boer: gesprekken 
lopen o.a. over financieel verdienmodel. 
 
FCBE 18 02 2015: Van de korte naar de lange 
termijn verschoven. Informatie is niet op korte 
termijn te verwachten. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
 
 

3. Provinciale 
Adviescommissie Cultuur 

Gedeputeerde Van de Boer: zegt toe dat de rol van de 
Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) in de volgende 
bestuursperiode aan de orde zal komen. 
 

18.02.2015 31.12.2015 Ambtelijke informatie d.d. 18/8/2015: zal worden 
meegenomen in de voorbereiding nw. Cultuurnota 
 

√ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
 
 

4. Verordening innovatieve 
ambities 

Gedeputeerde Brink: zegt toe om bij de Verordening 
innovatieve ambities, eventuele knelpunten te inventariseren 
die te maken hebben met de (hoofd)vestiging van de bedrijven 
(art. 3) 

09.09.2015 09.03.2016  

5. Verordening innovatieve 
ambities 

Gedeputeerde Brink: zegt toe dat wanneer aanvragen zijn 
ontvangen hiervan een overzicht wordt gemaakt met 
vermelding van het aantal en soort projecten en welke zijn 
gehonoreerd. 

09.09.2015 09.03.2016  

6. Prolander, 
mandaatregeling 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe dat in de P&C cyclus de 
mandaatregeling bij Prolander zal worden meegenomen 

02.12.2015 01.06.2016  

7. Schaapskuddes Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer  bij normaal 
functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de 
schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een 
oplossing.   
 

16.12.2015 
(PS) 

01.06.2016  

 
 
Moties 
M 2014-31; Project Aanpak 
knelpunten regionale 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 
regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 

PS 12.11.2014 
 

01.03.2015 FCBE 09 09 2015: 
In de vergadering van 28.10.2015 zal hierop 
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samenwerking met het gecoördineerd aanpakken van knelpunten die 
(internationale) regionale samenwerking in de weg staan. 
GS wordt verzocht dit project maximaal te laten aanhaken 
en afstemmen met andere initiatieven op dit terrein en 
zodoende komen tot een intensivering van onze inzet. 
GS wordt verzocht hiertoe een plan van aanpak op te stellen 
en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS aan te 
bieden.  
 

een antwoord worden gegeven. 
FCBE 28 10 2015: Gedeputeerde Van der Tuuk 
geeft aan dat nog geen reactie kan worden 
gegeven. Dit punt zal  in de vergadering van 
02.12.2015 opnieuw aan de orde komen. 
 
FCBE 02 12 2015: Ged. van der Tuuk: In het 
eerste kwartaal van 2016, in maart, wil hij 
hier verder met de Staten over spreken.  
 
Gewerkt wordt aan de invulling van het 
actieprogramma. Zoals: 

- concrete inbreng in een actie 
stuurgroep van BZK via 
burgemeester Bouwmeester van 
Coevorden 

 erkenning van diploma’s van 
verpleegkundigen; dit traject loopt. 

 Interreg. programma’s wordt aan 
ook gewerkt. Zodra hierover meer 
bekend is komt hij hierop terug. 

 
M 2015-22; Wijzigen 
inkoopbeleid 

GS wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze het 
inkoopbeleid van de Provincie Drenthe kan worden 
aangepast opdat meer inkoopopdrachten terecht gaan 
komen bij Drentse ondernemers. 
PS te informeren over de uitkomsten en over het eventuele 
gewijzigde inkoopbeleid. 
PS (na ca 1 jaar) te informeren over de inkooporders (aantal 
en omvang) die zijn gegund aan Drentse ondernemers, ook 
in verhouding tot het totaal, met een trendanalyse erbij. 

PS 11.11.2015 01.12.2016  

M 2015-27; Drenthe als 
voorportaal voor Europese 
Culturele Hoofdstad 

GS wordt verzocht culturele instellingen en (culturele) 
ondernemingen in Drenthe te stimuleren de mogelijkheden 
te verkennen of aan te sluiten bij Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. 
En te bevorderen dat marketing Drenthe hierin een actieve 
rol gaat spelen. 

PS 11.11.2015 01.06.2016 √ Afgehandeld bij brief van 01.12.2015 
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M 2015-35; Hartveilig 
Drenthe 

GS wordt verzocht om met UMCG Ambulancezorg en de 
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van 
het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en PS 
bij de Voorjaarsnota 2016 hierover nader te informeren 

PS 11.11.2015 01.06.2016  

 


