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

 

Woensdag 30 maart 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 30 maart 2016 is als bijlage opge-

nomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

G. Serlie (voorzitter) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

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) 

H. Greven (Sterk Lokaal) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

R. du Long (PvdA) 

D. van der Meijden (PVV) 

W.L.J. Moinat (SP) 

P. Moltmaker (VVD) vanaf 10:16 uur 

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. Strolenberg (D66) 

S.J. Vegter (CDA)  

mevrouw G. Weerts (VVD) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

H. Brink (VVD) 

H.G. Jumelet (CDA) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) vanaf 12:33 uur 

A. van der Tuuk (PvdA) 

 

 

Afwezig: 

A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

R.H.H. Koch (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en stelt voor om mevrouw Goettsch, die in verband met ziekte 

afwezig is, namens de commissie een bloemetje te sturen. De commissie stemt hier mee in. 

 

De voorzitter leest de petitie voor om de sluiting van gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel te 

voorkomen. Deze petitie wordt door o.a. de Drentse Statenleden, mevrouw Meeuwissen, de heer 

Koch en mevrouw Wollerich aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer 

in Den Haag aangeboden. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Van der Tuuk biedt naar aanleiding van de 10
e
 Onderwijsmonitor de voorzitter het 

boekje aan: ‘Leren is groeien’. De commissieleden ontvangen eveneens het boekje. 

 

4. Rondvraag 

De fractie van D66 stelt vragen over de uitspraak van de Commissaris van de Koning, de heer Tiche-

laar over de sluiting van de gevangenissen en de relatie die hij legt met de afspraken die hierover met 

het Rijk zijn gemaakt over asielzoekers, windmolens en natuur. 

De voorbeelden die worden genoemd, met name wat betreft asielzoekers worden buitengewoon on-

gelukkig genoemd. GL sluit hierbij aan. 

De fractie van 50PLUS vraagt wat het voor het winddossier betekent als de gevangenissen toch wor-

den gesloten. 

  

Gedeputeerde Brink, die in dezen de CdK vervangt, geeft de volgende reactie. 

Het college van GS is dezelfde mening toegedaan als de CdK, de door hem gedane uitspraken zijn 

correct. De aankondiging van de sluiting kwam als een grote verrassing. In 2013 zijn juist afspraken 

gemaakt om de gevangenissen in het Noorden niet te sluiten. Het kan niet zo zijn dat deze afspraak 

nu weer wordt gewijzigd. 

Op dit moment draait de lobby op volle toeren, iedere dag wordt contact gezocht met Den Haag, De 

CdK is hierin de spil en doet dit zeer overtuigend. De onderwerpen die zijn genoemd zijn slechts voor-

beelden, maar worden niet teruggetrokken als voorbeeld. GS zal t.z.t. bij PS terugkomen welke stap-

pen zij voorstellen. Voor nu geldt dat GS en PS schouder aan schouder moeten gaan in de strijd te-

gen sluiting van gevangenissen in het Noorden. 

 

5. Notitie Sociaal beleid periode 2016-2019; statenstuk 2016-723 

 

Gedeputeerde Jumelet geeft een korte inleiding bij dit agendapunt. 

De afgelopen jaren is veel gebeurd op dit terrein. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het 

sociaaldomein en de provincie heeft haar rol zien veranderen. Dit betekent ook e.e.a. voor de  

financiën en het personeel. De komende jaren wil het college van GS de partners in het veld zeker-

heid bieden en duidelijkheid geven hoe zij de uitvoering van de rol en taken van de provincie zien. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties geven aan blij te zijn dat er een nota ligt. Eensgezindheid is er ook over de gewijzigde rol 

van de provincie. Over de genoemde planbureaufunctie van CMO STAMM zijn de fracties positief.   

In meerderheid geven de fracties aan de notitie mager tot zeer mager te vinden er ontbreekt een visie 

in het stuk maar ook de motivatie waarom tot bepaalde keuzes wordt gekomen, evenals de uitwerking 

van actiepunten. Ook de relatie die wordt gelegd met beleidsnota’s die er nog niet zijn wordt niet ge-

zien. 

Verder wordt door de verschillende fracties nog het volgende aangegeven. 
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PvdA: de eerste zin van de notitie: “Iedereen in Drenthe doet ertoe en iedereen moet kunnen mee-

doen” spreekt de fractie aan. De PvdA is verder van mening dat het een magere notitie is die lijkt te 

bestaan uit losstaande legoblokken. Het is als los zand, samenhang ontbreekt. Vraagtekens worden 

er gezet v.w.b. het proces om te komen tot deze notitie, hoe vaak zijn er gesprekken geweest derden 

zoals bijvoorbeeld de Drentse gemeenten? 

De provincie heeft nog weinig taken op het gebied van het sociaal domein, maar het is wel noodzake-

lijk om aan te geven welke taken niet meer worden gedaan en die taken die wel worden gedaan die-

nen explicieter te worden aangegeven. Als voorbeeld wordt genoemd de planbureaufunctie van CMO 

STAMM, waar de PvdA voorstander van is, maar niet wordt vermeld hoe daar invulling aan wordt ge-

geven, is daar geen visie op? Een duidelijke visie ontbreekt ook bij het flexbudget. 

Ook de VVD is van mening dat de motivatie achter de keuzes ontbreekt. Wat zijn de keuzes die de 

provincie de komende drie jaar wil bereiken? Wat vinden de gemeenten en is er voldoende duidelijk-

heid voor het veld zodat ze weten waar ze, ook financieel, aan toe zijn? 

De SP spreekt over ‘goedbedoelde hutspot met goede ingrediënten’ die nog niet gaar is. 

Visie, planning en spelregels worden gemist. Het stuk heeft de statuur van een statenstuk maar blijkt 

inhoudelijk meer een ‘praat papier’ te zijn om met de stakeholders te bespreken. 

GL is juist blij met de nota ondanks dat er nog veel moet worden uitgewerkt, Blij omdat nu een duide-

lijke trendbreuk zichtbaar wordt met PNS+ (provincie nieuwe stijl, plus). Het CDA sluit hierbij aan. 

GL wil een stevige rol voor de provincie in het sociale domein. Duidelijk zichtbaar moet zijn wat gaat 

de provincie doen. Blij is GL ook met de stevig verankerde rol van CMO STAMM. In hoeverre zijn de 

andere instanties, Zorgbelang, BOKD en Sport Drenthe betrokken geweest bij de totstandkoming van 

de nota? In de nota zou nadrukkelijk de doelgroepen moeten worden benoemd zoals mantelzorg, 

sportbeleving, allochtonen etc. 

Bij de begrotingsbehandeling, november 2015, heeft GL een motie over sociaal domein aangehouden 

omdat dit terug zou komen in deze nota, dit is echter niet terug te vinden. Over de financiën vraagt GL 

zich af of het klopt dat het flexbudget voor 2016 nog volledig beschikbaar is. 

Op hoofdlijnen gaat GL akkoord hoewel hier en daar zeker diepgang wordt gemist. De CU kan zich in 

de laatste woorden vinden.  

Het CDA sluit deels bij de woorden van GL aan. In het verleden heeft het CDA zich wel eens sceptisch 

uitgelaten over de huidige rol van de provincie in het sociaal domein, maar dat is nu een feit. De nota 

is kader stellend, compact en concreet. Omdat aanknopingspunten worden gezocht met andere nota’s  

die er nog niet zijn, ontbreken wel details. De concrete uitwerking kan volgens het CDA beter. 

De PVV onderschrijft net als de PvdA de eerste zin van de nota: “iedereen in Drenthe doet ertoe etc.” 

Ook deze fractie mist de motivatie waarom tot bepaalde keuzes is gekomen. Ook wijst de PVV op de 

problemen die ontstaan in de provincie door het ontbreken van voldoende seniorenwoningen. Hier-

over is nog niets vermeld in de nota. 

Voor SL is het van belang dat de provincie vraaggericht faciliteert, regisseert in dit dossier. De provin-

cie heeft een bovenlokale rol. Deze nota is voldoende als kader. Moeite heeft SL met de subsidiever-

lening aan CMO STAMM en Zorgbelang zonder dat gekeken is naar de markt. Er zijn in de ogen van 

SL meer partijen die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Voor de CU geldt dat de gemeenten als eersten aan zet zijn. De provincie heeft een signalerende en 

stimulerende taak. Belangrijk is voor de CU de zorgkwaliteit en het zorgaanbod in de krimpregio. 

Tot slot geeft D66 aan dat het waarom en waartoe in deze nota niet goed worden beantwoord. Doelen 

en resultaten en middelen worden door elkaar gehaald. Verder vraagt D66 wat bij de gemeente aan 

vragen is opgehaald. Welke rol spelen de gemeenten? Het is stuk is binnen de VDG niet aan de orde 

geweest. Verder worden dwarsverbanden gemist.  

 

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

Gedeputeerde Jumelet: bedankt voor de inbreng en de toon waarop het debat is gevoerd; dit was 

plezierig. Hij heeft een beeld geschetst wat de uitgangspositie was van de provincie in dit dossier. Het 
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stuk geeft duidelijk de rol en taken van de provincie weer. Ook de continuering van de genoemde in-

stellingen is hierbij van belang. Voor de zomer komen er een aantal nota’s die ook voor dit onderdeel 

van belang zijn, naar PS ter bespreking. Mantelzorg valt onder de gemeenten, die zijn hier ook al druk 

mee bezig. 

Met gemeenten is zeker gesproken, maar een op een en niet in VDG verband. 

Hij voelt waar de commissieleden mee worstelen. Er staat veel geschreven maar het is niet allemaal 

even duidelijk. Ook beaamt hij dat de motivatie om tot de gemaakte keuzes te komen ontbreekt. Hij is 

het eens met de opmerkingen die hierover zijn gemaakt. Voor het flexbudget geldt dat GS hiervoor 

graag de ruimte wil hebben om dit in te zetten. De opmerking die is gemaakt dat nu in de nota niet 

staat aangegeven welke afspraken hier tegenover staan, is terecht.  

Desgevraagd geeft hij aan dat uit het flexbudget inmiddels is besteed c.q. toegezegd, een project 

Laaggeletterdheid van € 25.000 en een bijdrage van €50.000 aan het project ‘Huisartsen Zorg Dren-

the in zuidoost Drenthe. 

 

Gedeputeerde Jumelet stelt voor om voor de PS vergadering van 13 april a.s. te komen met een ge-

wijzigd voorstel om de financiële kaders vast te stellen zodat de instellingen gefinancierd kunnen wor-

den. Hierbij zal wel een onderbouwing zitten. Dit kan een kort voorstel zijn. 

De overige punten komen terug in de nota Dynamisch Drenthe die voor de zomer zal verschijnen. 

 

In de Tweede termijn geven de fracties aan zich hierin te kunnen vinden waarbij de PvdA opmerkt dat 

wanneer het sociaal beleid wordt opgenomen in Dynamisch Drenthe, deze bouwsteen wel zichtbaar 

moet zijn zoals ook in de begroting is aangegeven.  

De SP geeft aan het van belang te vinden dat de input voor de nota opgehaald wordt bij de gemeen-

ten wat vervolgens moet leiden tot een document dat door PS voor de zomer wordt vastgesteld. En 

daarna kan die nota dan onderdeel worden van Dynamisch Drenthe. De VVD sluit hierbij aan. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe om een bijeenkomst te organiseren om invulling te geven aan hoe 

het onderdeel sociaal in het kader van leefbaarheid zou kunnen worden ingevuld. 

 

De voorzitter sluit af met de conclusie dat: 

De notitie zoals die nu voorligt niet meer terug zal komen. 

Voor de PS vergadering van 13 april komt GS met een nieuw voorstel met een financieel kader voor 

de de financiering van de in het stuk genoemde instanties met een onderbouwing. Dit voorstel wordt 

door GS behandeld op 5 april a.s. Dit stuk zal als B-stuk worden behandeld in de Statenvergadering 

van 13 april a.s.  

De overige (inhoudelijke) punten komen terug in de nota Dynamisch Drenthe die voor de zomer aan 

PS wordt voorgelegd ter vaststelling. 

 

6. Investeringsagenda, statenstuk 2016-729 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties zijn, ieder op hun eigen manier, blij dat de Investeringsagenda er ligt. 50PLUS noemt het 

een luxe dat de provincie 45 miljoen kan investeren. 

Meerdere fracties, SP, GL PvdA, D66, vragen aandacht voor de regeling grote projecten. Het lijkt in 

het stuk alsof deze regeling buiten spel wordt gezet door PS te vragen nu al in te stemmen terwijl de 

individuele projecten nog niet voorliggen. Op basis van de huidige informatie kan niet worden aange-

geven of sprake is van een groot project en of een contra expertise door PS gewenst is. 

Ook vragen meerdere fracties, o.a. CDA en SP om aan te geven wanneer welke projecten aan PS 

worden voorgelegd. 
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Verder wordt door de afzonderlijke fracties samengevat nog het volgende ingebracht. 

Het CDA vindt dat met deze agenda de in het collegeprogramma aangekondigde reuring een stapje 

dichter bij komt. De provincie wil 45 miljoen besteden om een besteding van 200 miljoen euro teweeg 

te brengen. Er zijn veel projecten bij betrokken. Inmiddels is het eerste bestuursjaar al vestreken, het 

is ook de hoogste tijd om voorstellen te behandelen. Het CDA ziet graag dat de uitvoering zoveel mo-

gelijk wordt gedaan door Drentse ondernemers. D66 sluit bij dit laatste punt aan. 

De SP heeft er behoefte aan om duidelijk te krijgen waarmee akkoord wordt gegaan. Als voorbeeld 

wordt GAE genomen; betekent instemming met de Investeringsageda dat automatisch wordt inge-

stemd met een nog te ontvangen voorstel over GAE? De PvdA sluit hierbij aan en vraagt ook hoe dit 

project zich verhoudt tot het onderzoek van de aandeelhouders van GAE. 

GL is blij met de investeringsagenda, maar teleurgesteld dat er niet zoals bij de begrotingsbehande-

ling werd aangegeven een statenontmoeting is gekomen om als input te dienen voor deze investe-

ringsagenda. PS is niet aan de hand van gedeputeerde Van der Tuuk meegenomen (in dit proces) dat 

betreurt GL. De VVD sluit bij dit punt aan. GL ervaart een dilemma tussen de vaart er in te houden en 

de wil om grote projecten zou goed mogelijk uit te voeren. Hoe verhoudt zich deze investeringsagenda 

met alle beleidsnota’s die nog gaan komen? En is er ruimte voor andere projecten dan die hier zijn 

genoemd? De PvdA vindt dat de verdeling van de 45 miljoen euro vragen oproept. De gestelde doelen 

zijn wel erg algemeen. De agenda is ambitieus, prima, maar is er voldoende realisatiekracht, kan het 

ambtelijk apparaat dit aan? D66 vraag aandacht voor de verbinding tussen de verschillende projecten 

en noemt als voorbeeld elektrische fietsen en auto oplaadpunten. Ook zou een link met duurzaam-

heidsprojecten gelegd kunnen worden. D66 stelt voor om, als commissie, d.m.v. een quick screening 

de projecten door te nemen. De PvdA sluit hier bij aan.  

De VVD is een voorstander van tempo maken, ook in dit dossier, maar ook van zorgvuldigheid. De 

fractie ziet twee dilemma’s bij dit voorstel namelijk: er is meer inhoud van de projecten nodig om een 

gedegen afweging te kunnen maken voor de voorlopige verdeling en omdat de projecten niet gelijktij-

dig worden ingediend is het lastig om te bepalen of deze verdeling de juiste is. Wat te doen als er voor 

het laatste project, terwijl blijkt dat dit een goed project is, geen geld meer is omdat dit dan al is ver-

deeld tussen de andere projecten? 

Ook de PVV vraagt naar de verdeling van het geld tussen de projecten, hoe is deze tot stand geko-

men? Is deze verhouding in beton gegoten. De provincie kan het zich niet veroorloven om bedrijven 

buiten te sluiten. Leningen verstrekken als provincie voor energiebesparing mag volgens de PVV niet. 

En hoe komt GS aan het getal van 150 banen die het (UNESCO) project Veenhuizen zou opleveren. 

En komen de genoemde bedragen bij de culturele instellingen boven op de bedragen in de cultuurno-

ta? 

Voor SL is er geen twijfel over de genoemde projecten. Maar zijn de kaders strak genoeg? Het bewa-

ken van integraliteit bij de verschillende projecten is belangrijk. 

50PLUS geeft aan het belangrijk te vinden dat de individuele projecten apart worden voorgelegd aan 

PS. Vertrouwen heeft deze fractie in de samenhang tussen de projecten die gaande het proces duide-

lijk zal worden. Aandacht wordt gevraagd voor de werklozen van 45 jaar, ook die willen graag nog 

meedoen op de arbeidsmarkt. De CU merkt op dat sprake is van een zorgvuldig proces. Er is vertrou-

wen dat GS goed heeft uitgerekend waar de stelposten op zijn gebaseerd. Verder informeert de CU 

hoe het staat met de fietssnelwegen. In Overijssel is hier inmiddels geld voor beschikbaar gesteld. 

 

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

Gedeputeerde Van der Tuuk: sluit aan bij de opmerking dat het een luxe is om 45 miljoen te investe-

ren, maar het is ook noodzakelijk om een stap extra te doen. Bij de begroting is toestemming ge-

vraagd en gekregen om een reserve in te zetten en om hierop later terug te komen bij PS. Gevraagd 

wordt aan PS om in te stemmen met de projecten die nu voorliggen en met de grofmazige bedragen 

die worden genoemd. Per individueel project komt dit nog terug. Het staat PS vrij om er op een andere 

manier naar te kijken. Hij is ook van mening dat er een breed gedragen gevoel is over de in het stuk 
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genoemde projecten. Projecten die stuk voor stuk apart aan PS zullen worden voorgelegd. Eventuele 

nieuwe projecten zullen op dezelfde manier aan de orde komen.  

Het budgetrecht is en blijft bij PS en kan bij ieder project worden ingezet. De regeling grote projecten 

blijft onverkort van kracht, maar misschien kan de commissie nu al aangeven bij welke projecten – die 

aangemerkt kunnen worden als groot project – een contra expertise zal worden gevraagd. Zo niet dan 

gaat GS volgens hun tijdlijn met de projecten aan de slag. 

Over de verdeling van de middelen over de projecten merkt de gedeputeerde op dat wanneer meer 

geld nodig blijkt te zijn voor een project het aan GS is om aan te geven waarom dit het geval is en hoe 

een andere verdeling tot stand komt. 

De in het stuk genoemde projecten worden op de volgende momenten aan PS voorgelegd: 

1. Breedband, dit is een continu proces; een stuk volgt voor de zomer 2016 

2. Acquisitie en een Drentse investeringspremieregeling; voor de zomer 2016 

3. Fietsprovincie nr. 1; direct ná de zomer, september 2016 

4. Gebiedsontwikkeling GAE: voor de zomer, maar dit is meer dan alleen GAE het omvat ook het 

aspect Rijksluchtvaartschool. Dit onderdeel komt wellicht separaat.  

5. Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit: eerste helft van 2017 

6. Energieneutraal wonen: mei/juni 2016 

7. Culturele Investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit: voor de zomer 2016 

8. Werken aan de toekomst van Veenhuizen: hierover kan nog geen uitspraak worden gedaan. 

9. EU-cofinanciering: aan het einde van deze bestuursperiode 

De vraag over het inzetten van Drentse ondernemers, wat door PS ook in een motie al is aangegeven, 

wil hij verbreden naar het inzetten van ondernemers uit de regio. Ook in andere provincies wordt dit 

gehanteerd. De provincie is hier inmiddels mee bezig. 

Er is zeker samenhang tussen de projecten. De door D66 gegeven adviezen worden meegenomen, 

dit geldt ook voor de kritische vragen die door de PVV zijn gesteld. 

GS zal op de vraag van de PvdA er zorg voor dragen dat het ambtelijk apparaat de noodzakelijke 

werkzaamheden kan uitvoeren. Het college heeft er voor gekozen om geen statenontmoeting te hou-

den maar om de staten op het (nu voorliggende) concrete stuk te laten reageren. 

 

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat gelet op de reacties het ontwerpbesluit zal worden aange-

past. Besluit nummer 3 zal worden aangepast; alles achter de komma zal verdwijnen. Ook zal nadruk-

kelijk(er) worden aangegeven dat PS twee momenten hebben of zij hetgeen in Regeling Grote Pro-

jecten is vastgelegd, willen uitvoeren. Tot slot zal een kleine tekstuele wijziging (nummering bijlagóó 

worden doorgevoerd. 

Verder geeft hij aan dat in overleg met de griffie gekeken zal worden op welke manier een quick scan 

van de projecten gerealiseerd kan worden. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe het ontwerpbesluit van statenstuk 2016-729, Investeringsagen-

da aan te passen zoals in de commissie is besproken vóór de PS vergadering van 13 april 2016. (JSt: 

statenstuk is herzien en op SIS geplaatst d.d. 07 04 2016) 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe met een voorstel te zullen komen voor een quick scan van de 

projecten zoals genoemd in Statenstuk 2016-729.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het voorliggende statenstuk wordt aangepast 

vóór de PS vergadering van 13 april a.s. 

Hij stelt de commissie voor om de status van het stuk te wijzigen in de A-status. Daarbij geeft hij het 

advies om de wijzigingen in het stuk te controleren en indien dit nodig wordt geacht bij aanvang van 

de PS vergadering te vragen om het stuk alsnog te B-status te geven. 

De commissie stemt hier mee in. 
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7. Vaststelling Algemene subsidieverordening SNN 2016; Statenstuk 2016-727  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van CU, SP en D66 geven aan in te stemmen met het stuk. 

De fractie van de PvdA merkt op dat het goed is om na een bepaalde periode terug te kijken om te 

zien hoe het is verlopen, hoe het geld is weggezet. 

 

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

Gedeputeerde Brink: PS stellen de kaders. Jaarlijks komt er een rapportage van het SNN over de 

EFRO middelen. Dan kunnen PS hun controlerende taak uitoefenen. Het staat PS vrij om een (extra) 

evaluatie te vragen. Hij en het SNN zijn altijd bereid om extra informatie te verstrekken. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met het voorstel om de status van het stuk te wijzigen in de A-

status. De commissie stemt hier mee in. 

 

8. Vaststelling Subsidieregeling Kennis en Innovatie (KEI); Statenstuk 2016-726  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van PvdA, SP en CDA geven aan in te stemmen met het stuk. 

De SP vraagt of dit stuk betekent dat MKB ondernemingen minder snel in aanmerking komen. Dat 

vindt de SP eigenlijk niet kunnen. 

Het CDA geeft aan blij te zijn met de regeling die zo laagdrempelig mogelijk zou moeten zijn. Het ver-

zoek is of GS pro-actief kan zijn bij het leveren van hulp bij het invullen van subsidieaanvragen. Is GS 

bereid om dit signaal over te brengen? 

 

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

Gedeputeerde Brink: kan zich helemaal vinden in de opmerkingen van de SP en het CDA en zal alles 

doen om te zorgen dat zo maximaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de regeling. Het is een inge-

wikkeld en lang traject voor de subsidie kan worden toegekend. Het heeft zeer zeker de aandacht om 

het zo eenvoudig mogelijk te maken, maar of dit altijd lukt is de vraag. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met het voorstel om de status van het stuk te wijzigen in de A-

status. De commissie stemt hier mee in. 

 

9. Kadernota’s RUD Drenthe, Prolander en OV-bureau Groningen Drenthe; brief van GS  van 

 25 februari 2016  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van de SP, D66, PvdA, PVV en het CDA voeren het woord. 

Alle fracties kunnen zich vinden in de voorgelegde kadernota’s.  

De SP informeert of bij het OV-Bureau nog is nagedacht over verduurzaming, nu rijden er twee elek-

trische bussen. Blij is de SP dat de OV kaart voor mbo-scholieren er eindelijk gaat komen. 

D66 vindt dat in de kadernota RUD sprake is van een ambitieuze planning. Op dit moment is er nog 

geen (financieel) probleem, maar gaat dit lukken? 

De PvdA informeert naar verduidelijking van de juridische processen en de digitalisering bij de RUD. 

Aandacht wordt gevraagd voor het leefomgevingssysteem wat is doorgeschoven naar 2017, ook het 

CDA vraagt hierna. 
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De PvdA wil bij de kadernota Prolander weten waarom gekozen is voor verhoging van de deelne-

mersbijdrage gebaseerd op accressen. 

Over de kadernota OV-bureau wil de PvdA graag weten waar, als onderdeel van de duurzaamheids-

doelstelling, de 2% daling van de CO2 uitstoot per reizigerskilometer op is gebaseerd. 

De PVV bedankt voor de informatie en geeft aan eventueel bij de begroting van de verschillend ver-

bonden partijen nog vragen te stellen. 

Het CDA vraagt of bekend is of bij de RUD inderdaad sprake is van een veranderend takenpakket met 

mogelijk extra frixtiekosten.  

 

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

Gedeputeerde Brink (OV-bureau): bedankt voor de steun voor de kadernota OV-bureau. Het gaat 

goed met het Ov-bureau. Er is vooruitgang geboekt met kleinere bussen, ieder jaar gaat het beter. Hij 

kan niet aangeven of er een berekening ten grondslag ligt aan de 2% daling van de Co2 uitstoot zoals 

gevraagd door de PvdA. GS kunnen duurzaamheid niet afdwingen. Materiaal wordt gekocht voor de 

lengte van de concessie. Men rijdt al heel duurzaam. Binnenkort komt er een 0-meting om te zien of 

het ook gerealiseerd wordt. Er is verlenging van de concessie verkregen met 2 jaar. Dit betekent dat 

de huidige eisen 8 jaar terug zijn opgesteld. In de huidige bestuursperiode kunnen de staten grote 

invloed uitoefenen op o.a. duurzaamheid wanneer de nieuwe concessie aan de orde komt. 

Gedeputeerde Van der Tuuk (Prolander): Er is een keuze gemaakt om de accressen in de begroting 

los te laten, dit is gedaan om geen ‘lucht’ in de begroting te pompen. Er wordt uitgegaan van de wer-

kelijke kosten. 

Gedeputeerde Jumelet (RUD):Bij het LOS, het Leefomgevingssysteem, gaat het ook om risico’s daar-

om is het hier vermeld. Juridische procedures en aanbesteding spelen een rol daarom gaat het langer 

duren. Binnenkort komt de begroting van de RUD naar PS. Daar komt ook een notitie bij van het col-

lege van GS. Over frictiekosten merkt hij op dat op dit moment de taken helder zijn, wijzigen die dan is 

mogelijk sprake van frictiekosten. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief van GS afdoende aan de orde is 

geweest. 

 

10. Financieel toezicht 2016 BZK, statenstuk 2016-724  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van het CDA, VVD, D66 en SP voeren het woord. 

Het CDA merkt op dat sprake is van een structureel evenwicht en geeft hiervoor een compliment aan 

GS. Het CDA stemt in met de brief van PS aan de minister van BZK. 

De VVD sluit aan bij de complimenten van het CDA. In de loop der jaren zijn de brieven op elkaar 

gaan lijken. De provincie staat er goed voor ook dat is een compliment waard. 

D66 sluit aan bij het CDA en de VVD. 

Ook de SP gaat akkoord. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging af met het voorstel om de B-status van het stuk te wijzigen in de 

A-status. 

De commissie stemt hier mee in. 

 

 

11. Samenvatting van de vergadering van 24 februari 2016 en de Lijst toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 24 februari wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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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. 

 

De fractie van de CU heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 9 maart 2016 over de 

Drentse Duitsland agenda. Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie FCBE van 25 mei 

2016. De commissie stemt hier mee in. 

 

 

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

 

Over geen van de onderwerpen wordt het woord gevoerd. 

  

 

14. Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 15:00 uur. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 mei 2016. 

 

 

 

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

25 mei 2016. 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 30 maart 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. 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.  

2. 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 √ Afgehandeld tijdens bijeenkomst bij het 

Projectenbureau 09 02 2016 

3. 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 √ Afgehandeld bij brief van 9 maart 2016 

4. 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 Stand van zaken: CdK geeft aan dat de evaluatie 

in juni of juli 2016 aan PS zal worden 

aangeboden. 

5. Intrekken Verordening 

subsidieverordening 

investeringspremieregeling  

uit 2009 en Human 

Resource Management uit 

2010  

Gedeputeerde Brink: zegt toe schriftelijk zal worden 

aangegeven wat de regelingen hebben opgeleverd. 

20.01.2016 20.04.2016 √ Afgehandeld bij brief van 25 februari 2106 

6. RSP/REP Emmen Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag om meer 

duidelijkheid te verschaffen over 11,4 miljoen euro RSP/REP 

(gemeente Emmen) schriftelijk te zullen beantwoorden.  

 

20.01.2016 20.04.2016 FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Stelpstra:  

Er wordt gewerkt aan een mid-term review. De 

verwachting is dat Emmen hiermee binnenkort 

komt.  

7. Invulling locatie 

Hoofdstraat Emmen  

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag in hoeverre het 

college van GS betrokken is bij de invulling van de locatie 

Hoofdstraat  Emmen (Oude dierentuin) m.n. wat betreft een 

mogelijke culturele invulling, neer te zullen leggen bij 

20.01.2016 20.04.2016 FCBE 30/3: Gedep. V.d. Tuuk: of op de locatie 

van de oude dierentuin een kunstenaarsfabriek 

vorm en inhoud kan krijgen is nog niet bekend. Hij 

geeft aan hierop terug te zullen komen. 
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gedeputeerde Van der Tuuk  Er is geen specifieke relatie met de Hoofdstraat. 

 

 

Verplaatst naar de lange termijn toezeggingen. 

Het betreft hier een proces wat niet in een paar 

maanden is afgerond. 

8. Promotie ondernemend 

Drenthe 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, aandacht te 

zullen besteden aan de zogenoemde ‘pareltjes van Drenthe’. 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

9. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, extra 

aandacht te besteden aan circulaire economie. 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

10. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe ná het zomerreces een 

informatieve discussiebijeenkomst te organiseren over 

circulaire economie. 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

11. Sociaal beleid; 

bijeenkomst leefbaarheid 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe een bijeenkomst te 

organiseren om invulling te geven aan hoe het onderdeel 

sociaal in het kader van leefbaarheid kan worden ingevuld. 

30.03.2016 01.07.2016  

12. Investeringsagenda; 

wijziging ontwerpbesluit 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe het ontwerpbesluit aan 

te passen zoals is de commissie is besproken voor de PS 

vergadering van 13 april 2016 

30-3-2016 13.04.2016 √ Afgehandeld bij toezending van een aangepast 

ontwerpbesluit d.d. 07 04 2016 

13. Investeringsagenda; 

quick scan projecten 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe met een voorstel te 

zullen komen voor een quick scan van de projecten (zoals in de 

Investeringsringagenda genoemd) door de commissie FCBE 

30.03.2016 01.07.2016  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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 √ Afgehandeld met behandeling Statenstuk 

2016-726 (KEI) 

2. 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 √ Afgehandeld met behandeling Statenstuk 

2016-726 (KEI) 

3. 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  
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4. 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  

5. Invulling locatie 

Hoofdstraat Emmen  

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag in hoeverre het 

college van GS betrokken is bij de invulling van de locatie 

Hoofdstraat  Emmen (Oude dierentuin) m.n. wat betreft een 

mogelijke culturele invulling, neer te zullen leggen bij 

gedeputeerde Van der Tuuk  

20.01.2016 20.04.2016 

31.12.2016 

FCBE 30/3: Gedep. V.d. Tuuk: of op de locatie 

van de oude dierentuin een kunstenaarsfabriek 

vorm en inhoud kan krijgen is nog niet bekend. Hij 

geeft aan hierop terug te zullen komen. 

Er is geen specifieke relatie met de Hoofdstraat. 

 

 
 

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 

ook gewerkt. Zodra hierover meer 

bekend is komt hij hierop terug. 
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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 2015-20; TTIP/CETA GS wordt verzocht om in IPO verband de dialoog aan te 

gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de 

gevolgen van CETA en TTIP. 

GS wordt verder verzocht om in IPO verband, in Brussel en 

Den Haag de mening van PS over CETA en TTIP uit te 

dragen.  

PS 14.10.2015 - De motie is aangehouden. 

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 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. 

 

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 Stand van zaken aangegeven bij brief van 28 

januari 2016 

M 2016-5; IC Bethesda 

Hoogeveen 

GS wordt verzocht de IC-afdeling in Hoogeveen nadrukkelijk 

onder de aandacht te brengen bij het Zorginstituut 

Nederland en erop toe te zien dat het instituut de door de 

minister van VWS gedane toezegging nakomt; 

 

GS wordt verzocht bij de Treant Zorggroep erop aan te 

dringen om in al haar ziekenhuizen de IC-afdelingen open te 

houden; 

PS 03.02.2016 -- De motie is aangehouden 



 

Versie 18 april 2016 5 

GS wordt verzocht het belang van de IC-afdeling in 

Hoogeveen bij de minister van VWS onder de aandacht te 

brengen en een mogelijke sluiting af te wenden. 

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  

 


