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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 

 

Woensdag 26 oktober 2016 

 

 

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 woensdag 26 oktober 2016 is als 

bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA), agendapunten 4 en 9 

de heer J.J. Baltes (VVD), agendapunt 4 

de heer A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer F. Bergwerf (50PLUS) 

de heer H.J.L. Bronts (PVV) 

de heer J.A. van Dalen (D66) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

de heer F.D. Duut (50PLUS) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

de heer H. Greven (Sterk Lokaal) tot 18:00 uur 

de heer R.H.H. Koch (PvdA) 

L.M. Kremers (CDA), agendapunten 4 en 9 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer R. du Long (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

de heer P. Moltmaker (VVD) 

de heer K. Neutel (CDA), agendapunten 4 en 9 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer D. Oosterveen (Sterk Lokaal) tot 18:00 uur 

de heer F. van de Pol (SP), agendapunten 4 en 9 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer H. Reinders (CDA), agendapunt 4 

de heer J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

de heer N. Strolenberg (D66) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66), agendapunten  

4 en 9 

 

de heer J. Tuin (D66), agendapunten 4 en 9 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV), agendapunten 4 en 9 

de heer H.H. Veldsema (CU), agendapunten 4 en 9 

de heer J. Vester (SP), agendapunten 4 en 9 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 

 

Afwezig: 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

de heer W.L.J. Moinat (SP) 

mevrouw H.R. Siertsema (D66) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. 

De fractie van GL verzoekt om samenvoeging van de agendapunten 5 en 6 (brief van de oud-leden 

onderzoekscommissie Eurochamp en initiatiefvoorstel, register geheime besluiten). 

De fracties van de PvdA, VVD en CDA geven aan zich hier niet in te kunnen vinden ook omdat hier-

over eerder is gesproken in het Presidium. 

De voorzitter concludeert dat voor een agendawijziging geen meerderheid is. 

 

De fractie van de SP verzoekt om samenvoeging van de agendapunten 8 en 9 (2
e
 bestuursrapportage 

2016 cs en Begroting 2017) 

De commissie stemt hier mee in, de agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

 

Tijdens de vergadering worden de agendapunten 10 tot en met 13 behandeld na agendapunt 7 en 

voor agendapunt 8 (en 9) 

 

3. Mededelingen 

De heer Strolenberg (D66) kondigt aan zijn functie als bijzonder commissielid, niet zijnde statenlid 

neer te leggen. De combinatie van de context van de fractie en zijn werkzaamheden en nevenfunctie 

maakt dat het voor hem niet meer mogelijk is om het geheel te combineren. 

De voorzitter geeft aan de beslissing te respecteren, maar ook te betreuren en bedankt de heer Stro-

lenberg voor zijn inzet. 

 

Gedeputeerde Bijl deelt mee dat de CdK tijdens de opening van het Atlas theater in Emmen namens 

het college van GS heeft een cadeau aangeboden namelijk dat alle kinderen van de basisschool in 

Emmen het theater kunnen bezoeken. Samen met het theater en de gemeente Emmen is men bezig 

om e.e.a. te organiseren. Wanneer dit is afgerond zullen de Staten hierover worden geïnformeerd. 

 

4. Strategische verkenning toekomst Groningen Airport Eelde, brief van GS van 6 oktober j. 

 

Van het inspreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 

1. Dhr. P. Boucher (zijn inspraakreactie is aan deze samenvatting gehecht) 

2. De heer J. Wittenberg, namens VOLE 

3. Mevrouw W. ter Veld (haar inspraakreactie is aan deze samenvatting gehecht) 

 

Toelichtende vragen worden gesteld aan de heer Boucher door de fractie van D66. 

Aan de heer Wittenberg door de fractie van de PVV en door de fractie van GL aan mevrouw ter Veld. 

 

De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is dat de commissie onderling in discussie gaat, het gaat 

hier om een opiniërend debat. 

De rol van het college van GS is om te luisteren. Na deze vergadering zal GS komen met een voorstel 

t.a.v. de toekomst van GAE. Dit voorstel zal op 30 november a.s. in deze commissie worden behan-

deld met besluitvorming op 14 december a.s. het Provinciale Staten. 

Wanneer de fracties technische vragen willen stellen aan GS is dit mogelijk, dit kan schriftelijk.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Door de fracties van PvdA, SP, D66 en 50Plus wordt gevraagd om uitstel van de besluitvorming dan 

wel om de noodzaak om als PS in december 2016 een besluit te nemen, beter te onderbouwen. Is het 

niet verstandig om eerst de ontwikkelingen van het in 2018 te openen vliegveld Lelystad af te wach-

ten? 
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Meerdere fracties waaronder het CDA, de CU en de PVV nemen ieder in hun eigen woorden in de 

beraadslaging mee dat het van groot belang is, dat duidelijk is wie de regie gaat voeren, bekend is 

welke competenties noodzakelijk zijn voor het voeren van een goede regie. Commercieel manage-

ment wordt hierbij genoemd maar ook ‘mensen die uitstekend met elkaar matchen’  

Over het participeren van het bedrijfsleven in de toekomst van GAE, wordt door de fracties van de 

PvdA, CDA, D66 en de VVD aangegeven dat dit noodzakelijk, dan wel (zeer) gewenst is. 

 

Daarnaast geven de fracties nog de volgende reacties. 

De PvdA geeft aan dat ondanks dat de cijfers aangeven dat scenario 3, het investeren in GAE, de 

beste optie zou zijn, de fractie niet zonder meer wil investeren. Er zijn nog vele vragen. Maar ook te-

genstrijdigheden tussen rapporten.  

De PvdA heeft een positieve grondhouding t.a.v. GAE, maar benadrukt dat het vliegveld geen politiek 

speeltje mag worden. Vragen zijn er ook of andere overheden niet mee kunnen betalen, naast de 

aandeelhouders. Maar overheden mogen in de mening van de PvdA niet meebetalen aan exploitatie-

tekorten van het vliegveld. Zo is de vraag hoe staat het met de provincie Fryslân, kunnen zij bijdra-

gen? Het is beter om een scheiding aan te brengen tussen ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij.  

Het CDA wil weg blijven van een ‘blanco check’ situatie. De fractie wil de reacties gegeven via de 

website mee laten wegen bij hun beslissing. Al enkele jaren is sprake van een negatief bedrijfsresul-

taat. De luchthaven is structureel verlieslatend. Het lijkt alsof directie en toezichthouder de balans 

opmaken waarbij de verliezen niet worden gevoeld. Er is nog wel een addertje onder het gras namelijk 

de toerekening van de kosten van de verkeersleiding. Hierover moeten duidelijk afspraken worden 

gemaakt met de staatsecretaris. 

Het CDA geeft aan een positieve houding te hebben t.a.v. het vliegveld mits de risico’s overzienbaar 

zijn. Het 3
e
 scenario dient wel stevig te worden onderbouwd. Voor de fractie is het belangrijk om kapi-

taal in te zetten voor de werkgelegenheid. Wachten tot Lelystad Airport in 2018 een feit is heeft zo 

geeft het CDA desgevraagd aan, het nadeel dat daarmee achterstand wordt opgelopen. 

GL mist het echte 0-scenario. Zij zien liever een 4
e
 scenario waarbij de keus is of als provincie aan-

deelhouder te zijn zonder te investeren, of de aandelen te verkopen of iedereen denkt zoals GL en 

GAE gaat failliet. Een optie zou ook kunnen zijn om de vliegbaan weg te halen en natuur van het ge-

bied te maken. De fractie wil alleen subsidie geven aan GAE voor zover het over verduurzaming gaat. 

Bedrijfseconomische steun wil GL niet verlenen, zij zien weinig maatschappelijke waarde in het vlieg-

veld 

De SP vraagt zich af waarom fracties moeten kiezen uit 3 scenario’s. Waar zijn de alternatieven en 

mogen fracties niet met eigen ideeën en visies komen?. In de scenario’s zijn de mislukkingen niet 

meegenomen. En waarom is het vliegveld zo belangrijk voor het bedrijfsleven terwijl dat er nauwelijks 

gebruik van maakt. Drenthe kan zich een vliegveld niet permitteren. De SP stelt voor om te investeren 

in een goede (OV)-verbinding naar Lelystad. Daar zijn veel meer vakantiebestemmingen en het is 

dichter bij Schiphol. 

Voor de VVD is het duidelijk: zij hechten grote waarde aan GAE als het gaat om maatschappelijke en 

economische ontwikkeling. Het is een belangrijk element van vervoersinfrastructuur. 

Absolute voorwaarde is wel dat de aandeelhouders moet stoppen met het telkens weer ter discussie 

stellen van het vliegveld. Dat is ‘killing’ voor de ontwikkeling van GAE.  

Het betekent voor de VVD ook niet dat sprake kan zijn van een bodemloze put, maar vertrouwen in de 

goede afloop heeft de fractie zeker en zij gaan dan ook voor scenario 3. Jaarlijks 1 miljoen euro be-

steden aan het vliegveld; de VVD roept in herinnering dat de provincie jaarlijks 75 miljoen euro be-

steed aan OV. Uitstellen tot duidelijk is wat Lelystad Airport gaat betekenen is voor de VVD geen op-

tie. Nog dit jaar willen zij een besluit nemen. 

SL is van mening dat geïnvesteerd moet worden in het vliegveld. Zij gaan hierin mee met de VVD en 

willen inzetten op scenario 3. 
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Ook voor de PVV is het belangrijk dat het Noorden moet kunnen beschikken over een vliegveld, ten-

minste als men mee wil doen. Eelde moet een verbinding hebben met een Hub, maar ook ‘low cost 

carriers’ zijn van groot belang. Wel is het bijzonder dat het havengeld in Eelde duurder is dan elders. 

Evenals de VVD is de PVV van mening dat het niet goed is om steeds maar weer het voortbestaan 

van het vliegveld aan de orde te stellen. Wanneer er een besluit wordt genomen is het goed om er de 

komende 10 jaar niet meer over te praten. Duidelijkheid moet worden verkregen over de kosten van 

de verkeersleiding, eventueel moeten de aandeelhouders deze kosten zelf dragen. 

Tot slot geeft de PVV aan dat het gaat om een grote investering, 48 miljoen euro, waarvan de provin-

cie Drenthe 30% voor haar rekening neemt, maar ter vergelijking jaarlijks wordt 55 miljoen euro be-

steed aan natuur. Daar gaat het om veel hogere bedragen. En wanneer het vliegveld verdwijnt, komt 

het nooit meer terug. 

D66 geeft aan weinig heil te zien in het subsidiëren van vakantievluchten. De fractie zou willen weten 

wat alle rapporten die inmiddels zijn verschenen over GAE, hebben gekost. En hoeveel vliegtuigen 

zijn er nu (extra) geland met de baanverlenging? In hoeverre laat GS zich leiden, het gaat hier wel om 

gemeenschapsgeld. Het komende jaar zou gebruikt kunnen worden om iedereen die betrokken is bij 

het vliegveld ook mee te krijgen, Hierbij valt te denken aan Werkgevers, VNO/NCW, Universiteiten. 

Met de 4 vliegtuigmaatschappijen is Eelde, naar de mening van D66 wel erg kwetsbaar. 

Wat niet in de beschouwing is meegenomen is de nieuwe ontwikkeling in bijvoorbeeld drones, maar 

ook in vliegende auto’s. In het verkiezingsprogramma van D66 is geen bijdrage opgenomen voor 

GAE. 

De CU wil evenals de VVD en de PVV het bestaansrecht van GAE niet ieder jaar ter discussie stellen. 

De fractie die aangeeft dat het een feit is dat het aantal vliegkilometers toeneemt, neigt naar scenario 

3 met als randvoorwaarde dat uitstekende mensen aan de stuurknuppel zitten. 

Evenals het CDA vraagt de fractie zich af of het (stimuleren van) vrachtverkeer geen extra mogelijk-

heid is. 

50PLUS staat niet te trappelen om blind te investeren in GAE. Als de voorspellingen in de rapporten 

daadwerkelijk uitkomen zijn er redenen om door te gaan met GAE. Beter is het om eerst de ontwikke-

lingen van Airport Eelde af te wachten en pas een definitief besluit te nemen medio 202/2021. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl geeft aan enkel positieve reacties te hebben gehoord in verschillende varianten. Op 

de website kan nog tot 6 november a.s. worden gereageerd. De reacties worden verzameld en de 

staten zullen deze ontvangen.  

De gestelde vragen zijn genoteerd en zullen op 30 november a.s. inhoudelijk aan de orde komen. 

Schriftelijk kunnen nog tm 29 oktober technische vragen worden gesteld. Deze zullen vóór de FCBE 

vergadering van de 30
e
 november worden beantwoord.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp op 30 november a.s. opnieuw 

aan de orde zal komen. 

 

5. Brief oud-leden onderzoekscommissie Eurochamp van 29 augustus 2016 

 (Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie SP) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De SP geeft aan de brief te willen agenderen omdat de argumentatie om de geheimhouding niet op te 

heffen niet juist is. Ook wilden ze de oud-leden in de gelegenheid stellen om in te spreken. Deze heb-

ben recent aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken, de brief is, zo is hun mening, helder. 

Bij het instellen van de onderzoekscommissie is niet om geheimhouding gevraagd. Deze is later opge-

legd. De namen van de geïnterviewden waren toen al bekend. Toen het onderzoek is afgesloten is 
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besloten om geheimhouding op te leggen op de stukken. Dit kan v.w.b. de oud-leden opgeheven wor-

den. 

Het gaat derhalve om stukken, niet om mensen te beschermen. De commissie was destijds van me-

ning dat deze mensen (ambtenaren) die media onervaren waren, niet voor de camera gezet moesten 

worden. 

De PvdA geeft aan dat destijds het standpunt van PS was dat sprake moest zijn van vertrouwelijk-

heid. Zoiets gebeurt niet zomaar. Destijds is hiervoor met rede gekozen dat wil de fractie respecteren. 

Dit onderwerp komt nu voor de 3
e
 maal ter tafel. Mede om die reden stelt de PvdA voor om de (juridi-

sche) aspecten in kaart te brengen die een rol spelen bij het opheffen van geheimhouding. Welke 

regelgeving is van toepassing, welke juridische aspecten zitten er aan een opheffing wanneer sprake 

is van een termijn enz. Deze vraag kan neergelegd worden bij de Statengriffier. Zodra het in kaart is 

gebracht kan het stuk in de commissie aan de orde komen. 

In meerderheid sluiten de fracties aan bij dit voorstel van de PvdA. 

Het CDA wijst op art. 25, 1
e
 lid, dit is nu 70 jaar geworden (archiefwet). Hierover wordt uitleg gegeven. 

GL geeft aan dat het aan PS is om de geheimhouding op te heffen. Iets is in principe openbaar, tenzij 

er reden is om dit niet te doen. GL kan niet beoordelen of mensen al dan niet geschaad worden als de 

geheimhouding wordt opgeheven. Verklaringen zijn wel onder ede afgelegd. De fractie is er wel voor 

aan geheimhouding een termijn te stellen, dit hoeft geen 40 of 70 jaar te zijn. Er moet een goede ba-

lans zijn tussen het in bescherming nemen van mensen die zijn gehoord en het openbaar maken. 

SL vraagt zich af waarom de geheimhouding niet moet worden opgeheven. En wordt het vertrouwen 

van de gehoorde mensen hiermee niet geschonden? Geheimhouding diende een doel. SL is van me-

ning dat geheimhouding kan worden opgeheven als alle partijen dit willen. 

Voor de VVD is het helder, verwezen wordt naar de eerder dit jaar gehouden betoog. 

De PVV vindt de brief een serieus signaal. Blijkbaar is de tijd er nu rijp voor om de geheimhouding op 

te heffen. Dit alles moet wel zeer zorgvuldig gebeuren. De vraag is ook of er argumenten zijn om de 

geheimhouding in stand te houden. Het algemeen belang en het belang van privé personen moet 

goed worden afgewogen. De PVV wil meegaan met het verzoek van de SP. 

D66 merkt op dat de discussie over de opheffing van de geheimhouding maar door blijft etteren. In de 

vorige bestuursperiode is niet een dergelijk verzoek gekomen. De vraagstelling van de SP is niet he-

lemaal duidelijk. 

50PLUS sluit aan bij de SP. Aan de andere kant afspraak is afspraak. Wel is de vraag of aan de gein-

terviewde mensen is gemeld dat het om vertrouwelijkheid ging. 

De CU geeft aan dat de geheimhouding nu eenmaal door PS is afgesproken. Om de vragen van de 

SP goed te kunnen beantwoorden is meer informatie nodig. 

 

Tot slot geeft de SP als reactie dat de verschillende reacties aangeven dat het dus niet duidelijk is. Het 

is prima om zoals door de PvdA is voorgesteld uit te zoeken wat de consequenties zijn van het ophef-

fen van de geheimhouding, wellicht geeft het ook antwoord op de vragen van de SP. 

 

De voorzitter concludeert dat de fracties is meerderheid instemmen met het voorstel van de PvdA, 

inclusief de SP. Daarna komt het resultaat van dit onderzoek weer terug in de commissie. 

 

6. Register geheime besluiten (incl. Eurochamp besluit), Initiatiefvoorstel van de PVV;  

 Statenstuk 2016-756  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PVV geeft een korte toelichting op het initiatiefvoorstel. De fractie is van mening dat geheime stuk-

ken in een register moeten worden opgenomen. Voor de PVV is het openbaar tenzij. Er moet altijd 

een goede reden zijn om stukken geheim te houden. Duidelijk moet zijn waarom iets geheim gehou-

den moet worden. De andere fracties geven de volgende reactie: 
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De fracties van CU, GL, SL en VVD vragen zich af of dit initiatief niet over Eurochamp gaat. 

Het voorstel wordt niet ondersteund door CDA, GL, CDA, PvdA en VVD. 

Zij voelen niets voor een dergelijk register. Het CDA en GL geven aan dat in de toekomst beter geke-

ken moet worden dat bij het opleggen van geheimhouding, als dit noodzakelijk wordt geacht, ook een 

termijn wordt aangegeven. De CU vraagt zich af in hoeverre dit speelt. SL zou alleen onder voorwaar-

den akkoord willen gaat. D66 kan het voorstel op hoofdlijnen steunen, zij geven niet snel de voorkeur 

aan besloten vergaderingen, maar kunnen niet instemmen met de rol die in het stuk is toegekend aan 

de griffie(r). Dit zou ook kunnen worden gedaan door een groep uit PS of de CvO. Verder is het nogal 

arbitrair om eens per 4 jaar te spreken over vertrouwelijkheid. 

De PvdA merkt op dat los van het voorstel van de PVV nog wel een te bespreken punt op tafel ligt, 

namelijk ‘hoe om te gaan met geheimhouding’. De provincie Utrecht heeft hiervoor een protocol opge-

steld. 

 

In reactie op de bespreking geeft de PVV aan dat het niet bekend is of het alleen om het Eurochamp 

rapport gaat. Mogelijk zijn er ook nog ander vertrouwelijk verklaarde stukken die in het register opge-

nomen kunnen worden. In het stuk staat een rol voor de griffie(r) vermeldt, dit kan wat de fractie be-

treft ook de Commissie van Onderzoek (CvO) zijn. 

Minimaal 1x 4 jaar het register tegen het licht houden is echt minimaal het kan ook vaker. Uitgangs-

punt voor de PVV is dat zaken niet geheim zijn. Besloten vergaderingen kunnen ook een middel zijn 

om te zien of geheimhouding moet blijven of niet. Dat middel is nu niet aanwezig. Het register zou 

hiervoor kunnen dienen. 

 

De voorzitter vraagt gelet op de beraadslaging of de PVV het statenstuk wil handhaven of het als B-

stuk naar de vergadering van PS zou willen doorgeleiden. 

De PVV geeft de voorkeur aan het bespreken van het stuk in PS met de B-status. 

 

De voorzitter concludeert dat de B-status het besproken statenstuk gehandhaafd blijft.  

 

7. Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; vrouwen in de Drentse politiek, Initiatiefvoorstel van de 

 Statenfracties PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal en 50PLUS, Statenstuk 

 2016-754 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PvdA geeft aan dat het hier gaat om een breed gedragen voorstel. Daar is de fractie blij mee. De 

geschiedenis van het kiesrecht wordt door de fractie geschetst. Daaruit komt naar voren dat Neder-

land het wat betreft vrouwen in de politiek, het openbaar bestuur, niet goed doet. Dit geldt overigens 

ook voor minderheden. In de tweede termijn geeft de PvdA aan dat het gaat om maximaal 120.000 

euro. De fractie hoopt op hetzelfde vliegwieleffect zoals dit met de regenboogprovincie het geval is 

gebleken. 

SterkLokaal vindt het goed dat op deze manier aandacht wordt gevraagd voor vrouwen in de politiek. 

Hoewel het aantal fractievoorzitters is de Drentse staten voor bijna de helft uit vrouwen bestaat, is het 

aantal vrouwen in PS (te) gering. 

De PVV kan zich niet vinden in het voorstel. Het vrouwenkiesrecht vieren kan, maar niet gedurende 

drie jaar en zeker niet door daar minimaal 100.000 euro voor uit te geven. Het gering aantal vrouwen 

in de politiek wordt ook veroorzaakt omdat vrouwen de combinatie gezin en politiek lastig vinden. De 

PVV is van mening dat er veel grotere problemen, ook in Drenthe zijn – zoals het Drents Senioren 

orkest – waar het geld beter aan kan worden besteed. 

D66 merkt op dat er altijd meer vrouwen dan mannen in de samenleving zijn. Dit is niet terug te vinden 

in de politiek. Bij dit voorstel moeten niet alleen vrouwen worden betrokken, maar ook mannen.  
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Het CDA benadrukt dat het hier niet alleen gaat om ‘het vieren van’, maar er gaan ook dingen gebeu-

ren. Daarnaast merkt de fractie op dat een evenredige vertegenwoordiging van groot belang is. Dit 

voorkomt homogene groepen van mannen in de politiek. Deelname van vrouwen is van belang maar 

niet persé een taak van de provincie, maar het initiatief wordt nu in de Drentse Staten genomen. 

De CU heeft waardering voor het initiatief en vindt de meerwaarde van vrouwen in de politiek zeker 

van belang. Wel constateert de CU dat in PS naast minder vrouwen ook allochtonen ondervertegen-

woordigd zijn. De fractie vraagt zich af of dit voorstel wel past bij de rol van de provincie. Er ligt al een 

onderzoek om meer vrouwen te betrekken bij de politiek. De aanbevelingen die hierin zijn gedaan 

zoals, plan vergaderingen anders (niet op de woensdagmiddag), vergader effectiever, houd rekening 

met sluitingstijden van kinderopvang, spreken de CU meer aan. Het pleidooi is dan ook om te streven 

naar een gezinsvriendelijk drentsparlement. 

Het is beter om hier mee te beginnen dan het initiatiefvoorstel te volgen. Daarnaast is het ook een 

zaak van de eigen partijen. De CU steunt derhalve het voorstel niet. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

De heer Tichelaar geeft aan met de initiatiefnemers in gesprek te zijn geweest. Daarbij is het bedrag 

uiteindelijk max. € 40.000 per jaar geworden. Verder merkt hij op de bij de laatste provinciale verkie-

zingen heel veel is gedaan om groepen mensen te laten stemmen, daar is veel energie en geld in 

gegaan. Dit betekent alleen niet dat het ook effect heeft, het blijft zoeken. Vanuit GS wordt het voorstel 

van harte ondersteund. 

Tot slot geeft hij aan zich te kunnen vinden in de opmerkingen van de CU en de PVV dat het ook aan 

de partijen zelf is om te zorgen voor voldoende vrouwen op de kieslijst. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging en vraagt of de status van het stuk gewijzigd kan worden in de A-

status, eventueel met stemverklaring van de tegenstemmers. 

De CU gaat hiermee akkoord. 

Op verzoek van de PVV blijft de B-status van het stuk gehandhaafd  

 

8. 2
e
 Bestuursrapportage 2016 en 3

e
 tot en met 5

e
 Begrotingswijziging 2016, Statenstuk 2016-

 755 en 

9. Begroting 2017, Nota van aanbieding, Statenstuk 2016-757 

 

 

Voorafgaand aan de bespreking van de Bestuursrapportage en Begroting 2017 geeft gedeputeerde 

Bijl aan dat door een misverstand het onderdeel verbonden partijen onvoldoende in de begroting is 

gekomen. De Commissie van Onderzoek heeft dit onder de aandacht gebracht van het college van 

GS. Hiervoor biedt hij zijn excuus aan. Inmiddels hebben PS aanvullende informatie ontvangen over 

alle verbonden partijen. Met de werkgroep programmabegroting zal overlegd worden op welke wijze 

dit volgende jaar het beste kan plaatsvinden. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Over de 2
e
 Bestuursrapportage cs, wordt het volgende opgemerkt. 

Alle fracties stemmen in met deze rapportage. Dank wordt uitgesproken voor de inzet van de ambte-

naren van de GS organisatie en van de Statengriffie. 

Naast de conclusie dat GS in controle is heeft de VVD een aantal vragen over de vermelde afwijkin-

gen op de beleidsresultaten.  

Over de Retail agenda: wanneer wordt gestart met de pilots, en gezien de ontwikkelingen is het wel 

verstandig om hiermee te starten. Vergroening van de organisatie: zijn nu nog nieuwe invalshoeken te 

bespreken of is dit ook al niet bij de VJN besproken? Prioriteit is gegeven aan een integriteitsmeting 

dit kan toch niet in de plaats komen van een medewerkers tevredenheidsonderzoek waar eerder spra-
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ke van was? Zo’n onderzoek is belangrijk, er is een relatie tussen de kwaliteit van de organisatie en de 

tevredenheid van de medewerker. 

Voor de PvdA is het duidelijk dat het college op de goede weg is. Ook lijkt onderbesteding niet aan de 

orde. Over het speerpunt Economisch Drenthe vraagt de fractie hoe het staat met de uitvoering van 

de motie over de ondersteuning van sociale ondernemingen door de NOM en hoe het staat met de 

motie over sociale ondernemingen. En is de EU aanvraag voor ontslagen Retail werknemers al geho-

noreerd? Hoe staat het met het overleg over het FOC met gemeenten? En waarom vertraagt de in-

richting van het Dwingelderveld? 

Het CDA is tevreden met de Bestuursrapportage, dankt voor honoreren van het VOLMO project (veilig 

omgaan met omvangrijk landbouw voertuigen), wanneer wordt hierover voorlichting gegeven op scho-

len? Tot slot merkt het CDA op er van uit te gaan dat PS voortdurend op de hoogte worden gehouden 

van de organisatie transitie zoals dit ook nu het geval is. De PvdA sluit bij dit laatste punt aan. 

GL geeft aan zich te storen aan het dekkingsvoorstel voor de subsidie aan de TT. Er is 4 ton toege-

zegd die er niet was. Om die reden is de fractie niet akkoord met het voorstel in de 3
e
 rapportage. D66 

sluit hierbij aan met de opmerking dat genoemd staat dat 6 jaar lang een bedrag voor de TT is gere-

serveerd, dit moet 5 jaar zijn. 

De CU is positief over de Bestuursrapportage. De fractie merkt op dat het cultuur project ‘Into Nature’ 

wel een twee jarig vervolg mag krijgen. Uitleg wil men graag over de opmerking dat de overdracht van 

werkzaamheden van Waterschappen naar de provincie, voor de laatste financieel nadelig is. Verder 

gaat de CU er van uit dat de organisatie optimaal dienstbaar is aan de drentse samenleving. Men is 

benieuwd naar de resultaten van ‘grijs naar groen’, het zijn forse bedragen die hiermee gepaard gaan.  

D66 vraagt aandacht voor mobiliteit van medewerkers om te voorkomen dat over 5 jaar wederom de 

vraag komt voor extra geld. En mede gezien het ziekteverzuimpercentage, is de vraag wanneer het 

medewerkers tevredenheidsonderzoek staat gepland. Over het gebiedsfonds wind merkt de fractie op 

hierover met zekerheid in februari 2017 te willen worden geïnformeerd. NOM: de noordelijke provin-

cies zijn nu voor 50% aandeelhouder, welke veranderingen heeft dit al gegeven? 

Tot slot geeft de PVV de volgende reactie op de Bestuursrapportage. Investeren in innovatie, daar is 

Drenthe niet zo goed in is recent gebleken. Nu wordt voorgesteld om de Investeringsagenda te verho-

gen met 25 miljoen. Volgende de fractie loopt de provincie hier aanzienlijke risico’s mee. Ook gelet op 

mogelijke verlaging van het provinciefonds. Uitleg wil de PVV over het geschrevene dat het streven is 

om zonder energienota te werken, 0-euro op de rekening. Elders in de stukken wordt een bedrag van 

30 euro genoemd. Het is goed dat er geen indexering van de motorrijtuigenbelasting komt, wel jam-

mer dat Drenthe in Nederland koploper is als het om de hoogte van diezelfde belasting gaat.  

 

Begroting 2017 

 

Alle fracties geven aan dat de planning rondom de begroting, inloopspreekuur, aanlevering schriftelij-

ke vragen en beantwoording hiervan, ronduit slecht is geweest. Zo hebben de fracties nog geen 24 

uur gehad om de beantwoording van GS te bespreken voor deze commissievergadering. Dit moet 

volgend jaar anders, zoals het nu is gegaan is niet acceptabel. De VVD doet een oproep aan het Pre-

sidium om de vergadering van FCBE waarin de begroting wordt behandeld zo te plannen dat deze op 

een ordentelijke manier kan worden besproken. 

De fracties kunnen zich in meerderheid wel vinden in het voorstel om 25 miljoen euro toe te voegen 

aan de het Investeringsfonds.  

De VVD merkt op dat dit is laatste gebaseerd op een toename van het provinciefonds. Maar dit kan 

ook anders lopen. Evenals de PVV en CU vraagt de VVD zich af of het risico op mogelijke verlaging 

van het provinciefonds bij het aantreden van een nieuw kabinet (2017) wel goed is geschat. Ook de 

PvdA wijst hierop. 

De VVD is blij dat indexering van de motorrijtuigenbelasting niet door is gegaan, maar ziet dat Drenthe 

nog steeds het hoogste scoort in Nederland. Dat zou niet moeten. De PVV sluit hierbij aan. 
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Het zou mooi zijn wanneer de houding van de provincie zou zijn om hierbij uit te gaan van het huidige 

niveau. De omvang van de financiële ruimte laat dit best toe. GS heeft aangegeven hierover bij de 

VJN 2017 te willen spreken. Dat is een goede zaak. Het CDA sluit hierbij aan. 

De VVD is verder van mening dat er een besluit ontbreekt in het statenstuk. De Nota reserves en 

voorzieningen moet aan het ontwerpbesluit worden toegevoegd. Eenmaal per vier jaar moet dit expli-

ciet worden vastgesteld door PS op grond van de financiële verordening. Voor het laatst is dit in 2012 

het geval geweest. Voor de VVD dient de ondergrens van de financieringsreserve (80 miljoen) te zijn. 

Deze buffer stelt de provincie in de gelegenheid om van alles te doen.  

Tot slot wordt opgemerkt dat de fractie hecht aan een jaarlijkse bijeenkomst met het projectenbureau 

waar de behaalde resultaten kunnen worden toegelicht. 

Voor de PvdA is het van groot belang dat zoals het college aangeeft: ‘Niemand aan de kant mag 

staan’, de fractie is dan ook erg blij met de Nota van aanbieding bij de begroting. Zo is ook het toe-

voegen van 25 miljoen euro aan de Investeringsagenda in dit kader een goede stap. Geld moet maat-

schappelijk renderen. Het is goed dat GS het behoud van de Rijksdiensten ondersteund. De PvdA 

hoopt dat het een structurele inzet gaat worden in plaats van zoals dit nu is incidentele politiek. Vanuit 

den Haag zouden harde garanties moeten komen voor economisch kwetsbare gebieden als Drenthe. 

Het CDA sluit hierbij aan. Drentse natuur is van grote waarde, bescherming en beheer is van groot 

belang. In de nieuwe wet Natuurbescherming die op 1 januari 2017 over gaat naar de provincie moet 

hierop goed worden ingezet en op de uitvoering. Hoe ziet GS het geven van een kans aan ontwikke-

ling en bescherming van het landbouwbeleid nu dit ook beleidsarm zou moeten? 

De SP vraagt zich af hoe het staat met INCAS3, is er nog hoop of krijgt de provincie het uitgeleende 

bedrag van 4 miljoen euro niet meer terug? En hoe kan het dat Dutch Energy Solutions die failliet is 

gegaan in Gelderland weer een fabriek gaat bouwen? Bij Economisch Drenthe wordt de inzet van 

groepen die aan de kant staan gemist. Praktijkervaringsplaatsen voor jongeren is uitstekend dit past 

ook bij het techniek en zorgpact. Bovendien zorgt een fatsoenlijke beloning bij de aanpak van krimp. 

Bij bereikbaar Drenthe wordt een goede verbinding tussen Emmen-Hoogeveen en Meppel gemist. 

Deze verbinding is belangrijk voor studenten, ziekenhuizen en ook voor Wildlands in Emmen.  

Bij het onderhoud van wegen wordt aandacht voor fietspaden gemist. Alleen handhaven is niet vol-

doende er moet meer worden gemaaid langs de fietspaden. 

Tot slot geeft de SP aan met een motie over biologische landbouw te zullen komen bij de begrotings-

behandeling in PS. 

Het CDA geeft aan dat de begroting mogelijkheden geeft om woorden in daden om te zetten. Een 

kritisch punt is het revolverend financieren. Hierover ontvangt men graag een update van GS. En in 

hoeverre is bij de opbouw van het nazorgfonds Attero rekening gehouden met het aangenomen 

amendement? 

GL ondersteunt de intentie om meer te halen uit de Investeringsagenda door daar nu 25 miljoen euro 

extra in te stoppen. Zeker ook in het licht van het huidige renteniveau. Er wordt alleen wel een groot 

beslag gelegd op de vrij besteedbare ruimte. Is de bij de VJN genoemde 80 miljoen euro nog steeds 

reëel? Een ander punt dat GL naar voren brengt is het gebruik van getallen die verouderd zijn. Men 

heeft al eerder gepleit voor het gebruiken van vaste kengetallen. Heeft de toekenning van de fietslabel 

in Qatar nog gevolgen voor de begroting 2017? En wie heeft de reiskosten van de provincie naar Qa-

tar betaald? Over de reductie van CO2 wordt opgemerkt dat voor iedereen duidelijk moet zijn wat de 

provincie hiermee bedoelt. 

Tot slot geeft GL aan tijdens de PS vergadering te komen met 2 moties over grondwater en over het 

grondgebruik in de landbouw. 

De CU geeft aan blij te zijn met de begroting. Ook met het verhogen van de Investeringsagenda met 

25 miljoen euro. Men stemt van harte in met het motto: ‘Iedereen moet merken dat het beter gaat in 

Drenthe’ Het is onduidelijk wat de Rijksoverheid met het groeiende provinciefonds gaat doen. Volgens 

de Wet Hof mag de provincie alleen maar investeren in publieke zaken. Het binnenstadsfonds is een 

goede zaak. CU wacht dit met belangstelling af. Ook gaat de fractie mee met een investering voor de 
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ijsbaan waarvoor 26,5 miljoen is gereserveerd. Bij GAE is het de vraag hoe GS denkt om te gaan met 

2,5 miljoen euro extra. De CU blijft alert op het extra geld voor de bibliotheken. 

50PLUS merkt op dat Drenten er toe doen. De begroting is niet alleen op orde, maar er is ook ruimte 

voor extra investeringen. De fractie stemt in met de begroting, vooral het binnenstadsfonds stemt tot 

tevredenheid. Door hier in te investeren geeft GS, aldus 50PLUS impliciet aan geen voorstander te 

zijn voor winkels in de buitengebieden. 

Het spreekt D66 in de begroting aan het streven naar een duurzaam structureel evenwicht, gedaalde 

schuldquota en de vernieuwde opzet van de stukken. De genoemde 80 miljoen reserve is voor D66 

geen wet van Meden en Perzen. Binnenstandsfonds: een bredere inzet is prima maar waak voor ver-

snippering en welke projecten gaan hieronder vallen. D66 hoopt ook dat dit de kleine MKB-ers zijn. En 

is er zicht op de ontwikkelingen binnen de landbouw? Verder vraagt de fractie hoe de aanpak van het 

verkeersplein Gieten in de begroting zit. Maar ook hoe zit het bij ICT van de provincie wat betreft hac-

king? Tot slot geeft D66 naar alle waarschijnlijkheid bij de PS vergadering te komen met een aantal 

voorstellen op het gebied van CO2 neutraal. 

Tot slot geeft de PVV over de begroting de volgende reactie. Uit berekening blijft dat een gezin van 4 

personen jaarlijks € 400,- betaalt aan Natuur in Drenthe. De provincie wil nog meer rendement uit haar 

vermogen, hoe willen ze dit doen? Meer revolverend financieren, bankje ‘spelen’ of meer geld steken 

in het MKB fonds? Hoe zal de provincie hier mee omgaan? Als laatste geeft de PVV aan dat de be-

groting niet gemakkelijk is te lezen met de vele afkortingen, misschien dat deze nog eens uitgelegd 

kunnen worden.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Bijl: de commissie is redelijk positief over de Bestuursrapportage. Deze is dicht in de 

buurt gebleven van wat is afgesproken. Er komt dit jaar ook nog een 3
e
 Bestuursrapportage. Aan de 

Drentse Duitsland agenda wordt gewerkt, eind van dit jaar, begin volgend jaar wordt deze aan PS 

voorgelegd. Into Nature wordt opgepakt. Voor festivals is 1 ton meer geraamd, dit is alleszins de moei-

te waard. 

Over de begroting merkt hij op: Deze is een goede vertaling van hetgeen PS bij de VJN heeft aange-

geven. Er wordt 25 miljoen euro toegevoegd aan de Investeringsagenda. In de huidige 45 miljoen zit 

enige onderschrijving, ruim 3 miljoen. PS heeft bij de Investeringsagenda speregels afgesproken. Bij 

GAE zijn de kosten PM geraamd en is niet de minimumvariant opgevoerd, om zo de discussie ruimte 

te geven. Het bedrag is ook afhankelijk van de oplossing en die worden aangedragen. 

Hij stelt voor om over revolverend financieren een bijeenkomst te organiseren. 

Het door de VVD genoemde ontbrekende besluit zal zeker worden toegevoegd als dit noodzakelijk is.  

Verder geeft hij aan dat het aan PS is om een keuze en verdeling te maken in de aanvullende Investe-

ringsagenda. Een nieuwe regering kan mogelijk een verandering brengen in het provinciefonds. Be-

hoedzaamheid is dan ook geboden. Het is een goede gewoonte om in de begroting een bedrag op te 

nemen voor de nieuwe staten (nieuwe bestuursperiode), dit is nu een bedrag van 8,5 miljoen euro. 

Naar het juiste gebruik van de kerngegevens zal worden gekeken. 

Tot slot geeft hij aan dan de planning rondom de begroting beter had gekund. Hij gaat blind achter de 

gemaakte afspraken staan die hierover zijn gemaakt met de werkgroep programmabegroting. 

In de tweede termijn geeft de heer Bijl aan dat het college van GS bij de VJN wil komen met een 

midterm review waarbij de stand van zaken aan de orde zal komen, maar ook gesproken kan worden 

over de Indexering Motorrijtuigenbelasting, reservegrens van 80 miljoen euro maar ook de termijn van 

de Investeringsagenda. 

Tot slot geeft hij aan een bijeenkomst te willen organiseren over revolverend financieren. Het meren-

deel van de commissie stemt hier mee in. 
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Gedeputeerde Brink: De Retailagenda is op 26 oktober (dag van de commissievergadering) door GS 

vastgesteld en wordt daarna aangeboden aan de wethouders. Alle 12 gemeenten doen mee. Retail is 

een grote opgave. De vraag is gesteld of pilots nog zin hebben. De agenda komt z.s.m. naar PS. Pi-

lots zijn inderdaad misschien niet zo zinvol. Hierover gaat nog gesproken worden in de Statencom-

missie OGB. Duidelijk is wel dat alle partijen graag een leefbare binnenstad willen. 

Over de onderhoud van wegen merkt hij op dat meer en meer wordt gekeken naar de weg zelf wan-

neer ze aan onderhoud toe zijn. De weg moet er goed blij liggen, ongeveer een cijfer 6,5. 

In het voorjaar bijpraten met het projectenbureau is een goed idee. 

Geld toevoegen aan het MKB fonds wordt al gedaan. Via het rode loperbeleid is 4 miljoen voor nieuwe 

bedrijven toegevoegd. Maar soms gaat het goed en soms gaat het mis met deze investeringen. Over 

de NOM merkt hij op dat binnenkort vergaderingen zijn gepland. Binnenkort komt hier hierop terug in 

PS. Ook ‘return on investment’ komt dan aan de orde (uitvoering motie) 

Over het maaibeleid geeft hij aan dat behalve naar de fietsers ook gekeken wordt naar bijen vriende-

lijk maaien. 

Sensor City: de gedeputeerde geeft aan zwaar teleurgesteld te zijn geweest toen het besprokene over 

deze problematiek, gedaan in vertrouwelijkheid, de volgende dag in de krant stond te lezen. 

Verdere informatie hierover volgt binnenkort. 

Over het geven van voorlichting op scholen over veilige schoolroutes geeft hij aan dat dit gebeurt. 

Informatie over gevaarlijke grote landbouwmachines aan scholen heeft de aandacht. 

De mensen die naar Qatar zijn geweest zijn op 1 hand te tellen, de kosten komen uit de 7 miljoen 

fietscampagne. Over het TT circuit wordt opgemerkt dat zoals eerder aangegeven GS bereid is om 4 

miljoen ( 2 miljoen VES gelden en 2 miljoen uit de reguliere begroting) te investeren op een totale 

investering van 16 miljoen euro. Dit los van de bijdrage van de gemeente Assen. Het maakt per saldo 

niet uit waar het bedrag uit wordt gedekt. In de volgende bestuursrapportage wordt dit zichtbaar.  

Over de waterschapsoverdracht(en) merkt hij op dat het per saldo iets duurder is nu de provincie deze 

taak krijgt. In de tweede termijn stelt hij voor om voorafgaand aan een commissievergadering de leden 

te willen informeren over de overdracht van werkzaamheden van de waterschappen naar de provin-

cies (‘natte bak’).  

Tot slot geeft hij aan dat de aanpak van verkeersplein Gieten voor de korte termijn binnen het huidige 

plan van V&V past. De kosten voor de langere termijn zitten daar niet in. 

Gedeputeerde Jumelet: Er is geen draagvlak voor het inrichtingsplan Dwingelderveld. Om die reden 

stopt het waterschap voorlopig met haar acties. Er wordt gewerkt om de natuuropgave op een andere 

manier vorm te geven. Op 16 november a.s. is er een bijeenkomst over het Natuurdossier zowel in-

houdelijk als financieel worden de staten hierover geïnformeerd. De financiën komen vanuit natuur-

pact en van de waterschappen. Over POP3 merkt hij op dat overgegaan kan worden tot het opstellen 

van POP3 regelingen. Het is frustrerend dat toegezegd geld op zich laat wachten. 

De Wet Natuurbescherming gaat op 1 januari 2017 van start. Vanaf 2015 is met al bezig met voorbe-

reidingen. Ook PS is regelmatig geïnformeerd. De Wet wordt uitgevoerd en het streven is om dit be-

leidsarm te doen door geen extra belemmeringen op te werpen maar willen wel recht doen aan de 

wet. 

Het UCI fietslabel en de evenementen die hieruit voortvloeien passen binnen de begroting. Er is een 

Bid(boek) uitgebracht voor paracycling samen met de gemeente Emmen. Dit past binnen de ambitie 

van GS en de begroting. 

De aangekondigde moties over landbouw wacht hij af. In deze sector is veel aan de hand, hierbij 

noemt hij o.a. de fosfaatproblematiek waarvoor hij samen met de buurprovincies aan het lobbyen is. 

De discussie is nog niet afgerond. Het gaat daarbij over bijvoorbeeld verduurzaming, met een speci-

fieke rol voor de veehouderij. Met de groenmanifest partners zal hieraan handen en voeten worden 

gegeven. Tot slot merkt hij op dat het geld voor natuur goed wordt besteed. Belangrijk hierbij is het 

benutten, beleven en beschermen van de natuur. Het gaat daarbij om afspraken die al zijn gemaakt 



 

 12 

en geld wat als is toegezegd. Bovendien zorgt diezelfde natuur op deze manier ook voor werkgele-

genheid. 

Gedeputeerde Stelptstra geeft aan dat met de gemeente Assen overleg is geweest over het FOC. Dit 

heeft geresulteerd in de afspraak dat GS eind november een stuk in bespreking kan geven zoals met 

het Presidium is afgesproken. Dutch Energy Solutions heeft de financiering niet rond gekregen, op dat 

moment heeft de provincie haar geld teruggevorderd hetgeen tot een faillissement heeft geleid.  

Over Attero merkt hij op dat het ingediende amendement niet in het genoemde bedrag zit. Wanneer 

het niet voldoende is zal Attero moeten aanvullen, dat is de afspraak. Er loopt nog een onderzoek 

gericht op het nazorgfonds van de provincie. 

Gedeputeerde Stelpstra is van mening dat de motie over de CO2 reductie is uitgevoerd. GL deelt deze 

mening niet. Met de fractie is binnenkort overleg. Wel kan hij aangeven dat binnen de Energie agenda 

gekeken zal worden waar versnelling mogelijk is. Hierbij is de provincie echter ook van derden afhan-

kelijk zoals bedrijven. 

Over het gebiedsfonds Wind geeft hij aan dat van een streven tot, geen toezegging kan worden ge-

maakt. Dit heeft alles te maken met de omgeving. Hij wil hier zorgvuldig in zijn. Met de betrokken twee 

gemeenten is hierop overleg gaande. De gemeenten hebben aangegeven tijd nodig te zijn. Dit precai-

re proces wil hij niet verstoren. 

Over de vraag hoe het zit met het wonen zonder energierekening merkt hij op dat dit zeker het streven 

is voor 2040. GS gaat dan voor zgn. ‘0 op de meter’. Daarbij worden de totale kosten afgezet tegen de 

kosten zoals die nu worden gemaakt. De huidige energierekening zal dan verdwijnen.  

Tot slot geeft hij aan blij te zijn dat de nieuwe Omgevingswet het beleid van de provincie Drenthe heeft 

overgenomen.  

CdK, de heer Tichelaar merkt over de organisatieontwikkeling op dat er geen collectieve uitstroomre-

geling gaat komen, het gaat wel langzamer dan oorspronkelijk gedacht. Er komt zeker een medewer-

kers tevredenheidsonderzoek, maar op dit moment wordt gaat een integriteitsonderzoek voor. Twee 

diepgaande onderzoeken wordt teveel van het goede geacht. 

Een relatie tussen tevredenheid en het ziekteverzuim is er zeker, maar juist het korte ziekteverzuim is 

bijzonder laag. Ook blijven mensen lang in dienst. Het langdurig ziekteverzuim is toegenomen, maar 

dit heeft ook alles te maken met de gemiddelde (hoge) leeftijd van de medewerkers. 

Over ICT geeft hij aan dat dit in het verleden (plotseling) tot grote problemen heeft geleid. Dat wil men 

niet weer, om die reden is door een extern bureau de kwetsbaarheid van ICT in kaart gebracht. En ja 

de provincie is kwetsbaar wat ICT betreft. Wanneer men (hackers) eenmaal ‘binnen’ is blijken tussen-

schotten te ontbreken en kan met overal toegang toe krijgen. Hier worden maatregelen voor getroffen 

ook omdat elke overtreding moet worden gemeld bovendien is dan sprake van forse boetes. 

De urgentie bij het behoud van Rijksdiensten is hoog. Het is te simpel om hierbij alleen naar GS te 

kijken, ook PS heeft contacten in Den Haag om hier aandacht voor te vragen. Drenthe kent een over-

vertegenwoordiging van Rijksdiensten. Onze provincie maar ook Zeeland zal hier proportioneel aan 

moeten bijdragen. Mogelijk kan de Werelderfgoed status Drenthe nog helpen. Er wordt samen met 3 

provincies opgetrokken, maar succes is helaas niet verzekerd.  

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe na te zullen gaan of een besluit over vaststelling van de Nota reserve en 

voorzieningen apart aan PS moet worden voorgelegd. Is dit het geval dan zal het aan het ontwerp 

besluit worden toegevoegd voor de PS vergadering van 9 november a.s. (JSt: het betreffende besluit 

is voorafgaande aan PS vergadering toegevoegd, het ontwerpbesluit is hiermee herzien) 

Gedeputeerde Brink: zegt toe PS schriftelijk te zullen informeren v.w.b. voorlichting over gevaarlijke 

landbouwmachines. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de begroting terug gaat komen in PS van 9 

november a.s. De B-status van het stuk blijft derhalve gehandhaafd. 
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Desgevraagd stemt de commissie in met zijn voorstel om de B-status van de 2
e
 Bestuursrapportage te 

wijzigen in de A-status. 

 

10. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

11. Samenvatting van de vergadering 14 september 2016 en de lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 14 september 2016 wordt vastgesteld. 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 

gehecht. 

 

12. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

N.a.v. de lijst vraagt de PVV of wanneer het onderzoek naar het verkoopproces Attero (A7) bekend is 

dit geagendeerd kan worden. 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de commissie over haar eigen agenda gaat. Zodra het onder-

zoek binnen is zal GS het naar PS toe sturen. 

 

De fractie van D66 informeert of de stukken die op de lijst staan die betrekking hebben op GAE in de 

volgende vergadering bij dit onderwerp betrokken kunnen worden. 

De voorzitter beaamt dit. 

 

13. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

 

De heer Smits (AV-IPO lid) geeft aan dat IPO jaarcongres in oktober jl. in Nijmegen heeft plaatsge-

vonden, het thema was ‘Pak de ruimte’  

Het IPO jaarcongres in 2017 zal in Drenthe zal worden gehouden. Hij gaat er van uit dat dit een super 

congres gaat worden. 

Verder geeft hij aan dat op 21 september jl. een bijeenkomst is geweest met de zogenoemde IPO-

meelezers’. Nog steeds wordt samen met de meelezers gezocht hoe PS meer betrokken kan worden 

bij het IPO. Het IPO gaat over veel meer dan alleen de wettelijke taken van de AV die zijn namelijk 

minimaal (goedkeuren financiële stukken en bestuursvoordrachten goedvinden). Zo is er een meerja-

renagenda bij het IPO die onderwerpen bevat die ook voor Drenthe van belang zijn zoals, Natuurbe-

heer, RO, Windenergie etc.  

De AV-leden (dhr. Zwiers en dhr. Smits) hebben e.e.a. besproken met gedeputeerde IPO (Bijl). Ook 

hij is enthousiast om PS meer te betrekken bij het IPO. Het gaat er nu om dat hiervoor een vorm wordt 

gevonden. Hiervoor zal binnenkort een eerste voorzet worden gegeven.  

 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat rondom Interreg een aantal projecten zijn goedgekeurd: Inter-

reg A, 2 projecten (waaronder HTSM), voor 2,5 ton. En Interreg B totaal 4 projecten waaronder proces 

mantelzorg. Voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen is in Drenthe terecht gekomen. 

Verder geeft hij aan dat ongeveer 300 gasten uit noord-nederland bij de ‘Open Days’ in Brussel zijn 

geweest. Het waren zinvolle en interessante dagen. 

 

De CdK, dhr. Tichelaar, merkt op dat voorbereidingen gaande zijn voor het 3
e
 lijsttrekkersdebat in het 

Noorden. Er zijn 7 partijen bereid gevonden om naar Groningen af te reizen. Het debat zal plaatsvin-

den in het provinciehuis in Groningen (oude statenzaal) op woensdag 8 februari tussen 14:00 – 17:00 

uur. Het wordt live uitgezonden.  
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De heer van Dekken (CDA) geeft aan dat in de werkgroep DrEUn die ochtend is gesproken over de 

betekenis van de “Open Days’, in Brussel voor de provincie. 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 20:30 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 30 november 2016. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 

woensdag 30 november 2016. 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 

 



Inspreken Cie FCBE Prov. Staten Drenthe 26-10-2016
agenda pnt 5 Toekomst GAE/

Na alle onderzoeken die er de laatste 10 jaren gedaan zijn is inmiddels een 
aantal zaken voor eenieder duidelijk.

1. De vaak voorspelde groei blijft uit. 2016 weer een daling naar 150.000.
2. Kosten luchtverkeersleiding komen er aan voor rekening GAE
3. In 2018 gaat Lelystad open, zware concurrent volgens Lufthansa
4. Laatste drie jaar zijn 17 bestemmingen gestaakt, instabiel beeld
5. Het is afwachten hoe Kopenhagen gaat lopen als Hub.
6. Bestemming Londen is volgens Lufthansa nog steeds verliesgevend.
7. De verliezen van GAE nemen toe. Dit jaar 1,7 mln verwacht.
8. Deel vakantievluchten verhuist naar Lelystad volgens Lufthansa.
9. LCC’s op Lelystad maakt lijndiensten op GAE lastiger vgl Lufthansa

WAT MOETEN WE DOEN als we GAE willen behouden?

Onderzoek Lufthansa geeft drie alternatieven, sluiten, status quo, investeren.
MKBA zegt sluiten is duurste alt. Investeren geeft winst en groei.
In dit model gaat de voorkeur vanzelf uit naar investeren. en 400.000 pass.

GAAT DAT LUKKEN?? Er zijn gerede twijfels.
2005 Buck Consultants voorspelde groei naar 658.200 in 2015
2007 Prof. de Wit SEO schat het aantal passagiers in 2015 op 320.000
2013 GAE voorspelt in Werelden Verbinden een groei naar 600.000 in 2023
2013 Noordelijke rekenkamer voorziet groei naar 307.000 in 2025.
maar voorspelt een vlakkere groei bij opening Lelystad naar 224.000 in 2025.
2016 Lufthansa ziet bij investeren een groei naar 407.000 pass. in 2026.

Investeren
NEDAB 3 mln per jaar
Vastgoed eenmalig 5 mln
Lijndiensten 0,5 mln per lijndienst
Marketing/reclame

EN VOOR WIE DOEN WE DIT ALLEMAAL??
Voor 4% van de noordelijke luchtreizigers.
EN DIE OVERIGE 96% HOE ZIT HET DAAR MEE??
Laten we die helemaal buiten beschouwing?
70% vertrekt van Schiphol
11% vertrekt van Bremen
7% vertrekt van Düsseldorf
7,5% overige luchthavens, Weeze, Eindhoven, Osnabrück, Rotterdam.



Ik wil u een radicaal ander voorstel doen waar ook die 96% overige 
noordelijke luchtreizigers baat bij heeft.
En de luchthaven in afgeslankte vorm nog een toekomst heeft.

1. Noordelijke drie provincies zetten in op maximale groei Lelystad.
2. Overleg met Lelystad voor een zo breed mogelijk aanbod.
3. Investeer in snelle bus en treinverbindingen naar Lelystad. 
4. Investeer in nachttreinen naar Schiphol voor aansluiting op 

vroege intercontinentale vluchten.
5. Maak van Eelde een groen vliegveld onder regie van de provincie 

Drenthe.

Wat zal het effect hiervan zijn?
Voor de reizigers naar Bremen, Düsseldorf en Schiphol zal de reistijd 
naar Lelystad als daar een aantrekkelijk aanbod is korter zijn. Ook voor 
de reizigers van Eelde die nu te maken hebben met tussenlandingen zal 
de reis korter zijn.

Dat heeft een groot effect op de MKBA. die slaat om van 3 mln negatief 
in 3 mln positief per jaar. Minstens 400.000 reizigers hebben daar een 
reistijdvoordeel van. En de snelle bus verbindingen en nachttrein is voor 
de intercontinentale reizigers een groot voordeel. Veel noordelijke 
reizigers die nu van Schiphol vertrekken zullen een voorkeur voor 
Lelystad hebben als hun bestemming ook daar te vinden is.

De het geld van huidige geplande investeringen in vertrekhal, 
routeontwikkeling en marketing kan ingezet worden in trein- en 
busverbinding. Daarmee wordt het noorden beter ontsloten.
NEDAB kosten gaan drastisch omlaag.

INZETTEN OP LELYSTAD MAAKT HET NOORDEN 
AANTREKKELIJKER.

EN DAN NOG WAT.
De regering en Schiphol planten een concurrent pal in het 
verzorgingsgebied van Eelde.
Daar zou je compensatie voor kunnen vragen. Dat lijkt me niet 
onterecht. Het rijk kan betere verbindingen met Schiphol en Lelystad 
vanuit het noorden meefinancieren.



GAAT DIT ALLEMAAL GEBEUREN?
ik denk het niet

Er is iets raars aan de hand wat ik het Icarus effect wil noemen.

1. Aiport Lübeck 3x failliet met 50 mln schuld voor ! 1,- verkocht 
aan een medicijnen handelaar in 2016. Van 700.000 pass. naar nul 
in 2015.

2. Airport Kassel-Calden. Geheel nieuw voor 271 mln. Na twee jaar 
vertrekt German Wings. Zomervluchten 2017 vervallen deze 
winter geen passagiersverkeer. Verlies 6 mln per jaar.

3. Spanje Airport Ciudad real. Investering 1.1 mld. Baan van 4 km 
Na 4 jaar dicht in 2012. Nu verkocht voor 56 mln. 
Investeringsbank failliet. Beloofde 6.000 tot 20.000 banen.

Het zijn maar een paar voorbeelden uit een hele reeks.

Het hebben van een luchthaven drijft bestuurders vaak tot het uiterste 
en tot het nemen van onverantwoorde beslissingen.

In dit geval is er veel onderzoek gedaan en heeft het bestuur debatten 
georganiseerd. Er is ruimte voor kritiek en twijfels.

Mijn advies zou zijn:

Wacht het effect van Lelystad af.
Investeer niet in vastgoed dat straks misschien waardeloos zal zijn.
Investeer in lijndiensten die later naar Lelystad kunnen.
Neem contact op met de bestuurders in Lelystad en directie van 
Schiphol.

Voor een groot deel van de huidige werknemers zal er straks werk zijn 
op Schiphol.



Voorzitter, Statenleden, aanwezigen, 

In 2018 is het vijftig jaar geleden dat baanverlenging van vliegveld Eelde voor het eerst ter sprake 

kwam. Bedoeld voor oefen- en proefvluchten met grote toestellen. Hier voelden de gemeenten in de 

Raad van Bestuur niets voor.  In 1984 kwam het idee weer ter tafel; te betalen uit het ISP geld.  

Neelie Smit-Kroes, minister van V&W, blies de lange baan van tafel met de woorden "als het alleen 

vogels in de lucht zijn, steek ik er geen geld in". Noordelijke Gedeputeerden waren woedend. 

Baanverlenging zou Eelde toch opstuwen in de vaart der volkeren, en bovendien zouden de 

aandeelhouders niets meer hoeven bij te dragen.  

Om de minister op andere gedachten te brengen lieten de gedeputeerden onderzoeken schrijven. 

Het degelijke Britse Metra Consulting interviewde 50 Noordelijke bedrijven en concludeerde dat het 

bedrijfsleven er geen baat bij zou hebben. Deze interviews zijn uit het provinciale archief 

verdwenen. Dit rapport en vele opvolgers puilen uit mijn boekenkast.  

Adviesbureaus kunnen leren. Een negatieve uitkomst is ongewenst en betekent geen vervolg 

opdracht; serieus werk verdwijnt in la of prullenmand.  

Maar een adviesbureau moet verdienen, liefst veel, dus Tom Poes verzin een list. Niet één list, maar 

een hele serie; verhullend taalgebruik als 'op andere luchthavens blijkt dat..., als dit, dan .... , 

positieve mogelijkheden en kansen formuleren, cijfers aanpassen, ongunstige feiten weglaten, 

luchtkastelen bouwen. En GS moet behalve zichzelf ook nog de Statenleden beduvelen. 

Dit is geen nieuws; u hebt deze gang van zaken in het Rekenkamer Rapport uit 2014 over de 

Provinciale Betrokkenheid bij Groningen Airport kunnen lezen; wel in beschaafdere termen dan ik 

net bezigde. Maar de rapporten die nu ter tafel liggen passen naadloos in deze traditie evenals de 

haast die u moet maken.  

Is er dan niets verbeterd? Wie maandagavond in de Martinihal goed oplette kon hier wel wat van 

opsteken. Een vrolijke Hans Mohrman van InterVistas riep ons op om toch vooral beslist veel meer 

te gaan vliegen; vaker weekendje weg. Stedentrip Barcelona of opera Milaan kan niet meer. Ach, 

steeds dat miljoen aan aanloopsubsidie was leuk voor Vueling en anderen. Hans is niet betaald om 

te zeggen "als de passagiersaantallen niet hemelhoog stijgen gaat het faliekant mis". 

Cees Dekker van Nysing Advocaten meldde tussen neus en lippen dat de EU geen onbepaalde steun 

aan een regionaal vliegveld toelaat. Dus, ook al betaalt u de brandweer, de luchtverkeersbeveiliging 

en de douane – rond 3 miljoen per jaar – en betaalt u een mooie nieuwe vertrekhal en zo voorts dan  

kan het financieel toch nog misgaan. Stel je voor, straks kaapt Lelystad nog TransAvia weg. Dit kan al 

in 2017 blijken. 

Statenleden, u kunt uw college nog met mooie klusjes op pad sturen. Stel vragen als: onderzoek 

waarom Barcelona is opgedoekt; waarom die mooie wintersportreizen zijn verdwenen; wat Ryan Air 

verjoeg; en vraag wat een zorgvuldig en rustig afbouwen kan betekenen voor personeel en locatie. 

En vraag tenslotte of serieus klimaatbeleid het sprookje kan verpesten. 

Ik wens u open ogen toe, zonder roze bril. 

Wietske Jonker-ter Veld 

26 oktober 2016 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 26 oktober 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat de vraag over de relatie 

tussen de verkregen rijkssubsidie noordelijke strategie 

herbestemming en de budgetgevolgen vanwege 

herbestemming van leegstaande panden, schriftelijk zal worden 

beantwoord. 

 

25.05.2016 01.07.2016 FCBE 29/6, ged. Jumelet: op korte termijn zullen 

de vragen worden beantwoord. 

 

√ Afgehandeld bij brief van GS van 13 september 

jl. 

2.Project ‘anders benutten’ Gedeputeerde Brink: zegt toe PS op korte termijn bij te praten 

over de stand van zaken m.b.t. het project ‘Anders benutten’  

29.06.2016 14.09.2016 √ Afgehandeld met bijeenkomst op 13 oktober jl.  

3.VJN 2016; 

volkshuisvesting 

(PS) 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe met de VDG in overleg te gaan 

over hoe de provincie een rol kan spelen bij de 

volkshuisvesting in verband met het tekort aan sociale 

huurwoningen 

 

13.07.2016 01.11.2016  

4. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe om de interne evaluatie van de 

provinciale adviescommissie Cultuur (PAC) toe te sturen aan 

de statencommissie. 

14.09.2016 26.10.2016 √ Afgehandeld met bijeenkomst op 16 november. 

Met de uitnodiging wordt de evaluatie 

meegenomen.  
5. 2

e
 Bestuursrapportage/ 

Begroting 2017 

Gedeputeerde Brink: zegt toe PS schriftelijk te zullen 

informeren v.w.b. voorlichting over gevaarlijke 

landbouwmachines 

31.10.2016 18.01.2017  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink(Bijl): zegt toe in het najaar 2016 te komen 

met een notitie over revolverend financieren. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

Er is een bijeenkomst gepland op 25 januari 2017 

2. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink zegt toe in het najaar 2016 een 

werkbezoek te organiseren bij het RSP project Coevorden. 

 

25.05.2016 01.11.2016 √ Afgehandeld; bijeenkomst geweest op 30 

november 

3. Drentse 

Duitslandagenda 

Gedeputeerde Jumelet (Bijl): zegt toe dat in het vierde kwartaal 

2016 een Drentse Duitsland Agenda aan PS zal worden 

voorgelegd ter vaststelling. 

25.05.2016 01.11.2016 

18.01.2017 

FCBE 29/6, ged. Bijl: besluitvorming over de 

Drentse Duitslandagenda volgt in januari 2017 
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4. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe om in het voorjaar van 2017 een 

bijeenkomst te organiseren over de effecten van het in de 

markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed. 

14.09.2016 01.05.2017  

5. Arbeidsmarkt en 

Onderwijs 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe in het voorjaar 2017 een 

bijeenkomst te organiseren waarin de stand van zaken m.b.t. 

het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht, 

incl. de tot dat moment bereikte effecten. Het in het najaar van 

2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-Nederland 

over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’, zal hierbij worden 

betrokken. 

14.09.2016 01.04.2017  

 

 

6. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe een bijeenkomst te organiseren 

over de in de Cultuurnota van toepassing van zijnde indicatoren 

en hoe deze tot stand komen. 

14.09. 2016 26.10.2016 

01 04 2017 
 

     

Moties 

M 2014-31; Project Aanpak 

knelpunten regionale 

samenwerking 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 

regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 

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.  

 

PS 12.11.2014 

 

01.03.2015 FCBE 09 09 2015: 

In de vergadering van 28.10.2015 zal hierop 

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 
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ook gewerkt. Zodra hierover meer 

bekend is komt hij hierop terug. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat eerst de discussie 

over de Drentse Duitslandagenda moet 

plaatsvinden  (FCBE van 25 mei a.s.) voor dat 

deze motie als afgehandeld kan worden 

beschouwd. 

 

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 

30.11.2016 

FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat GS weliswaar heeft 

toegezegd de motie over te zullen nemen, maar 

dat hij zich afvraagt hoe dit uitvoering moet 

krijgen. Of de CdK (portefeuillehouder) of hij zal 

hierop terugkomen. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft aan bezig te zijn met de uitvoering van de 

motie met dien verstande dat niet alleen 

gekeken wordt naar Drentse ondernemers, 

maar naar ondernemers uit de regio. 

 

√ Afgehandeld met brief van 2 november 2016 

 

M 2016-6; Promotie 

ondernemend Drenthe 

GS wordt verzocht op zeer korte termijn te starten met de 

promotie Ondernemend Drenthe en de benodigde middelen 

hiervoor binnen het huidige programma Economie te vinden, 

of indien dit niet mogelijk is, een voorstel voor financiering 

aan de Staten voor te leggen. 

 

PS 09.03.2016 01.06.2016 

 

01.01.2017 

FCBE 14/9: ged. Brink: stavaza: 

Met RTVDrenthe zijn afspraken gemaakt over 

ongeveer 25 programma’s over de Drentse 

economie. Het plan wat hiervoor is gemaakt zal 

hij toesturen aan de commissie. 

 

Verder studeert GS op welke wijze Drenthe als 

ondernemende provincie kan worden 

neergezet. 

T.z.t. zullen ze hierop terugkomen. 
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M 2016-15; meer kansen 

voor sociale 

ondernemingen in Noord-

Nederland 

GS wordt verzocht na de daadwerkelijke aandelenwerving 

door de 3 noordelijke provincies zich ervoor in te spannen 

dat de NOM haar investeringskapitaal ook gaat aanwenden 

als laagdrempelige financieringsbron voor sociale 

ondernemingen die beschikken over een kansrijk perspectief 

en continuïteit in hun bedrijfsvoering 

 

PS 08.06.2016 01.11.2016 √ Afgehandeld met brief van 16 november 

2016. Het onderwerp wordt betrokken bij de 

uitvoeringsagenda Krimp en leefbaarheid. 

 

M 2016-17; Drenthe 

regenboogprovincie 

GS wordt verzocht om een impuls te geven aan sociale 

acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in 

Drenthe. Om zich in te zetten om de veiligheid, 

weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners 

verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen 

en een aanpak in samenspraak met het Meldpunt 

Discriminatie Drenthe, COC en betrokken partijen. 

Om Drentse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het 

landelijk project Regenboogsteden. 

Om met het Meldpunt Discriminatie Bureau Drenthe te kijken 

naar de aard en omvang van discriminatie jegens LHBT’s in 

Drenthe en om ontwikkelingen te kunnen volgen en de 

sociale acceptatie te monitoren en PS daarover regelmatig 

te informeren. 

 

PS 06.07.2016 01.01.2017  √ Afgehandeld: FCBE 31/10: Er vindt overleg 

plaats met gemeenten. Zij zijn opdrachtgever 

van het meldpunt discriminatie Drenthe. 

M 2016-21; 

Vrijetijdseconomie 

GS wordt verzocht om de conclusies en aanbevelingen 

vanuit het BMC rapport ‘De economische betekenis van de 

Hippische sector in Drenthe’ te betrekken bij de 

ondersteuning van de vrijetijdseconomie. Om in te zetten op 

de paardensport in Drenthe met als eerste prioriteit zorg te 

dragen voor verbetering van het netwerk ruiterpaden en een 

goede bewegwijzering hiervan. Om samen met relevante 

partijen zoals het Recreatieschap Drenthe, KNHS, het 

Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en 

Marketing Drenthe een plan van aanpak en 

meerjarenplanning te maken. Om bij de behandeling van de 

begroting 2017 met een concreet voorstel te komen  

 

PS 13.07.2016 09.11.2016 FCBE 31/10: Stand van zaken: Er is een PvA 

gemaakt i.s.m. partijen. Om deze actie uit te 

voeren is 100.000 euro opgenomen in de 

begroting 2017.  

M 2016-22; 

Binnenstadsfonds 

GS wordt verzocht om met de vier genoemde steden in 

overleg te gaan om tot onderlinge afstemming te komen 

over de herinrichting van de binnensteden. Om een 

binnenstandsfonds in te stellen waar de genoemde steden 

PS 13.07.2016 01.12.2016 

30.11.2016 
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een beroep op kunnen doen om de noodzakelijke ingrepen 

in de binnenstad financieel aan te jagen en (mede)-mogelijk 

te maken. 

M 2016-23; toegankelijk 

Drenthe 

GS wordt verzocht om inzichtelijk te maken welke 

consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de 

wetgeving ten aanzien van het thema toegankelijkheid voor 

provinciale beleidsterreinen heeft en de Staten hierover in 

het najaar (2016) via een te organiseren Masterclass te 

informeren. 

PS 13.07.2016 01.12.2016 √ Afgehandeld met brief van 16 november 

2016. Het onderwerp wordt betrokken bij de 

uitvoeringsagenda Krimp en leefbaarheid. 

 

M 2016-29; Sociaal 

ondernemen 

GS wordt verzocht om in het najaar van 2016 te komen met 

een verkennende notitie Sociaal Ondernemerschap, met 

daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie 

om deze sector te versterken. 

PS 13.07.2016 01.11.2016  

M 2016-31; Regionale 

Omroep RTVDrenthe 

GS wordt verzocht een lobby te starten om bij de 

begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de 

voorgestelde bezuinigingen op de regionale omroepen 

ongedaan te maken, dit mede gelet op het terugnemen van 

de gronden voor deze bezuinigingen door het terugnemen 

van het wetsvoorstel Mediawet. 

In overleg te gaan met de verantwoordelijk Staatsecretaris 

om de financiering van RTVDrenteh weer via het 

Provinciefonds te laten lopen. 

Vanuit haar specifieke portfeuilleverantwoordelijkeheid 

binnen het IPO PS te informeeren welke acties zij reeds in 

gang zetten. 

PS 28.09.2016 01.01.2017 √ Afgehandeld met brief van 22 november 

2016. 

 




