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

 

Woensdag 29 juni 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 29 juni is als bijlage 

opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

G. Serlie (voorzitter) 

A. van den Berg (ChristenUnie) 

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) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

H. Greven (Sterk Lokaal) 

R.H.H. Koch (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

W.L.J. Moinat (SP) 

P. Moltmaker (VVD) 

H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

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 R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

H. Brink (VVD) 

H.G. Jumelet (CDA) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

A. van der Tuuk (PvdA) 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 

 

Verder aanwezig: 

G.B. Nijhuis, voorzitter NRK (agendapunt 6) 

M. Herweijer, directeur NRK (agendapunt 6) 

 

Afwezig: 

R. du Long (PvdA) 

D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
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9.     Voorjaarsnota 2016; Statenstuk 2016-746 

 

Op dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, de heer A. Kerssies (voorzitter van Stichting 

Behoud Drentse schaapskudden). Hij spreekt in namens 10 gescheperde schaapskudden. In de 

Voorjaarsnota 2016 is bovenop de subsidie van 335.000 euro een bedrag opgenomen van 75.000 

euro voor gescheperde schaapskudden. Dit in navolging van eerder gevoerd debat in PS. De heer 

Kerssies spreekt zijn waardering uit voor deze financiële verhoging.  

De CU-fractie vraagt naar de rol van het Rijk. De heer Kerssies geeft aan dat n.a.v. een motie in de 

Tweede Kamer er landelijke gesprekken worden gevoerd. Er is projectgeld vanuit het Rijk voor de 

komende 3 jaar om een aantal initiatieven uit te voeren. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

In meerderheid geven de fracties aan positief gestemd te zijn over de Voorjaarsnota. De fracties 

bedanken GS, ambtenaren en griffie voor de nota en de bijhorende stukken. 

De fractie van de VVD geeft aan dat de ambitie zit in de Investeringsagenda (45 miljoen euro) en niet 

in de VJN. De fractie is tevreden over de bevriezing van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

voor 2017. Deze bevriezing is een begin, de VVD hoopt op een vervolg. De voortdurende stijging van 

opcenten is veel te veel van het goede. Drenthe heeft hiermee een koploperspositie in Nederland, 

daar hoef je niet trots op te zijn, aldus de VVD.   

De VVD is blij met de aanpak van de N34, maar volgens de fractie is er meer mogelijk en komt hierop 

terug bij de Algemene Beschouwingen (AB). Ook komt de fractie bij de AB met voorstellen voor de 

oplopende vrije ruimte om deze niet alleen te verbinden aan de Investeringsagenda.  

De VVD-fractie is niet overtuigd of de voorgestelde maatregelen voor het project ‘Groen voor Grijs’ 

leiden tot het gewenste resultaat. Volgens de fractie moet er geen sprake zijn van een éénmalige 

investering maar juist langduriger. Het organisatieprobleem vraagt om constant management wat niet 

is op te lossen met éénmalig geld. De fractie beschikt over onvoldoende informatie om te bezien of het 

bedrag voldoende is.  

De fractie vraagt GS of het college het eens is met de aangeboden Windenergievisie Emmen aan de 

gemeenteraad van Emmen. 

De VVD geeft aan de beantwoording van technische vragen m.b.t. ICT-beveiliging onvoldoende te 

vinden. De fractie vraagt nadere informatie over extra middelen voor maatregelen om problemen te 

voorkomen.  

 

De fractie van de PvdA is blij met de beleidsrijke VJN. De uitvoering van het coalitieakkoord is 

voortvarend opgepakt. De technische vragen zijn beantwoord. De fractie ervaart een spanningsveld bij 

de inzet van incidentele middelen en komt hierop terug bij de AB. De PvdA sluit aan bij de vragen van 

de VVD. 

 

De fractie van het CDA is blij verrast met de korte en bondige weergave van het beleid. Het 

coalitieakkoord is verder uitgewerkt en nodigt uit om met plannen te komen, er wordt gebouwd aan 

een dynamisch Drenthe. De fractie kan instemmen met de investeringen van het TT-circuit en staat 

welwillend tegenover het beste ijsbaanplan in Drenthe. 

Het CDA heeft de veiligheid van de N34 hoog in het vaandel en vindt dat dat de verdubbeling N34 zo 

snel mogelijk gerealiseerd dient te worden. Bij de AB komt de fractie met meer plannen v.w.b. 

veiligheid. 

De fractie mist bij het speerpunt Wind een onderbouwing. De fractie is akkoord met de bevriezing van 

de opcenten, maar speelt met de gedachten van een verdere verlaging. 

De fractie heeft kennis genomen van een zekere onbalans in de ambtelijke organisatie (qua leeftijd en 

opleiding). Het CDA kan zich vinden in het gevraagde extra budget, de fractie geeft het advies om het 
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budget te verdelen over 2017-2020. De fractie kan leven met de weergave van een kostenoverzicht 

achteraf. 

 

De SP-fractie vraagt zich af waarom er geld beschikbaar moet zijn voor TT-circuitupgrading. Ook 

andere bedrijven zouden geholpen willen worden met het upgraden van hun bedrijf. De plannen zijn 

niet duidelijk, de fractie geeft aan eerst concrete plannen te willen zien alvorens er over geld wordt 

gesproken. De fractie is blij met het stuk over samenwerkend Drenthe met daarin de Duitslandagenda. 

De fractie vraagt zich af hoeveel burgerinitiatieven er al zijn geweest en hoeveel de provincie hieraan 

heeft bijgedragen. 

Het project fietsprovincie lijkt wat te blijven hangen in plannen. De fractie pleit voor uitvoering. SP 

heeft twijfel over het succesvol zijn van GAE. In september komt nieuwe onderzoeksinformatie 

beschikbaar en dit wil de SP-fractie uiteraard bespreken in FCBE en PS. 

 

De fractie van de PVV is blij verrast met het bevriezen van de opcenten en vraagt zich af waarom dit 

gebeurt in 2017?  

Bij het project ‘In het werk aan het werk’ is sprake van een meester-gezel relatie van 3 jaar, de PVV 

spreekt van een lange inwerkperiode. De fractie vraagt waarom er eenmalige extra geld aan 

vertrekkende ambtenaren moet worden uitgegeven. De fractie is bezorgd over het signaal dat je 

afgeeft naar de Drentse samenleving. 

 

De D66-fractie heeft de besteding aan projecten in het overzicht van de Investeringsagenda opgeteld 

en dan blijkt dat er nog ‘maar 175.000 euro’ vrije ruimte is. De fractie vraagt zich af in hoeverre PS dan 

nog input voor projecten kan leveren. De fractie vraagt waar het geld voor andere projecten vandaan 

komt, uit de begroting of de investeringsagenda. 

De fractie vraagt GS of er al enig zicht is op de toekomstige koers van het IPO en wat dat betekent 

voor Drenthe.  

I.v.m. de upgrade van het TT-circuit vraagt de fractie waar de investeringen aan besteed worden en 

de fractie is benieuwd hoe het staat met de ijsbaanplannen.  

De fractie geeft aan dat fietsen m.b.t. bereikbaarheid een grote rol gaat spelen. De fractie wijst op het 

belang van laadpalen. D66 spreekt de zorgen over de veiligheid van de N34 uit. De fractie vraagt zich 

af of de inwoners betrokken worden bij de maatregelen die worden genoemd.  

D66 vraagt of de twee miljoen voor het deltaplan zonne-energie een vertaling is van de ruimtelijke 

ambitie. 

Binnen het speerpunt Drenthe vraagt D66 aandacht voor de tweedeling in de maatschappij en 

maatregelen die genomen worden. De fractie van D66 vraagt ook welk deel van het extra geld voor 

organisatieontwikkeling bestemd is voor uitstroom en welk deel voor jonge mensen. De fractie 

informeert hoe het voor de toekomst is geregeld om jong talent te behouden voor de ambtelijke 

organisatie. 

D66 is voorzichtig met het opleggen van lasten bij de inwoners. Goed dat opcenten zijn bevroren, 

maar dit gaat om een klein bedrag voor mensen die zich een auto kunnen permitteren. 

 

De fractie van de CU geeft aan dat intensiveringen voor 2017 worden geschetst en merkt op dat het 

tempo goed in de uitvoering zit. De fractie komt hierop terug bij de AB. De fractie heeft nog vragen bij 

de 3 miljoen extra voor de organisatieontwikkeling en wacht de informatie daarover af. De technische 

vragen zijn beantwoord. De fractie geeft aan dat de VJN het richtinggevend kader is voor de begroting 

2017 en verwijst hierbij naar het door de CU ingediende amendement bij de VJN 2013, de fractie 

wacht op de uitwerking van de begroting.  

 

De fractie van GL merkt op dat de vorm en opzet van de VJN aansluit bij de begroting 2016. GL is 

positief over het extra geld om kracht bij te zetten bij de uitvoering van Energieagenda. De fractie is 
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kritisch over bovenregionale sportvoorzieningen, zoals een ijsbaan. De fractie vindt niet dat een 

eventuele bijdrage van de provincie uit de Investeringsagenda aan een commercieel bedrijf kan 

worden gegeven. De fractie vindt de voorliggende informatie over de upgrade van het TT-circuit te 

summier, de fractie wil een totaalplaatje zien.  

V.w.b. de bijdrage gebiedsfonds Wind mist de fractie het totaalplaatje. 

Over het Meerjarenperspectief merkt de fractie op dat er nog een vrij besteedbare ruimte van 5 

miljoen is, de fractie stelt voor deze alvast te reserveren voor 2017. De fractie spreekt van een 

merkwaardige move: waarom korten voor 2016 en niet in de reserves en dan terugvallen in 2017. 

 

De fractie van 50PLUS ziet de VJN als een tussenrapport van het collegeakkoord. De eerste 

resultaten zijn zichtbaar, maar dit moet nog worden omgezet in concrete acties. De fractie is positief 

over de investeringsagenda, maar vraagt zich af of de snelheid wel voldoende is. 50PLUS is positief 

over de bevriezing van de opcenten en vraagt duidelijkheid van de gedeputeerde over de duur van de 

periode van het bevriezen. Verder vindt de fractie het positief dat de reserves (ongeveer 80 miljoen) 

alweer op orde zijn.  

 

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

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er bewust is gestreefd om geen dik stuk, maar een heldere VJN naar 

PS te sturen. De speerpunten staan beschreven; wat gebeurt er en wat verandert er. Er is 

onderscheid gemaakt tussen de Investeringsagenda (éénmalig) en de ruimte op de begroting (ieder 

jaar). Het meedenken over projecten is niet alleen bedoeld voor de ruimte in de Investeringsagenda. 

De bevriezing van de opcenten geldt voor 2017. Dit voorstel definitief maken voor langere periode 

geeft per jaar een verdubbeling van de kosten (1 miljoen euro). 

Het IPO is nog aan het onderhandelen over toekomstige richting.  

GAE komt terug op de agenda in het najaar.  

 

Commissaris van de Koning:  

GS staat voor de taakstelling het aantal fte terug te brengen van 430 naar 350. Ook wordt er gekort op 

inhuur.  

Er is een schreeuwend tekort aan jonge mensen. Tot 2020 verdwijnen er 70 mensen. Dat er sprake is 

van een mismatch tussen mens en werk komt ook dat opdrachten niet meer door afdelingen worden 

uitgevoerd, maar dat gekeken wordt, organisatiebreed wie het meest geschikt is voor een bepaalde 

opdracht. De CdK geeft nadrukkelijk aan dat er geen regeling vervroegde uittreding komt, wel worden 

jonge mensen ingezet naast vertrekkende (‘groen voor grijs’). Gekeken wordt om de extra 3 miljoen 

voor organisatieonwikkeling te spreiden over de jaren 2017-2019. Desgevraagd geeft hij aan dat 

bepaalde kwaliteiten niet onder het personeel aanwezig is of komt. Dit betekent dat hier inhuur voor 

nodig is. 

V.w.b. het budget voor ict-beveiliging geeft de CdK aan dat dit te realiseren is binnen de budgetten die 

genoemd worden in de VJN. Er is een wet aangenomen die organisaties dwingt te melden dat het ict-

systeem is gekraakt. Hiervoor is externe deskundigheid binnengehaald, Ontwikkelingen gaan heel 

snel, extra beveiligen is een must.  

 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat iedereen verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft.  

Een deel van de N34 wordt verdubbeld. Dit najaar start een campagne om het aan de mensen 

kenbaar te maken dat ze op een 100 km weg rijden of dat er iets gedaan m.b.t. controles. Hij geeft 

aan met spanning te wachten op ideeën van PS. Met de beschikbare middelen wordt het nodige 

gedaan, het knooppunt Gieten wordt onder de loep genomen. 

Upgrade TT baan; de gevraagde gelden komen niet uit de investeringsagenda. Naast de gevraagde 

gelden van de provincie investeert de TT baan zelf 8 miljoen en wordt er nog een bijdrage van de 

gemeente Assen gevraagd. De plannen van de TT-baan omvatten o.a. het upgraden van zittribunes, 



 

 5 

een evenementenplein en gehandicaptenfaciliteiten. Er wordt in ieder geval niet eerder geld 

overgemaakt alvorens duidelijk is hoe het geld wordt besteed. Desgevraagd geeft hij aan dat een 

vergelijk met andere bedrijven niet opgaat, een vergelijkbaar bedrijf is er niet. Daar komt bij dat 

‘Drenthe doet wat met je’, nu eenmaal geld kost. De gedeputeerde is blij dat door onderhandeling 

duidelijk is dat de TT-races tot 2027 worden verreden op het TT-circuit.  

Na de zomer is de notitie vrijetijdseconomie en fietsen beschikbaar. De suggestie van D66 over 

laadpalen worden wellicht meegenomen. Ook worden reacties van burgers en die via de website 

binnenkomen, meegenomen. 

 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan content te zijn met de oplossing van de problematiek bij de Drentse 

gescheperde schaapskudden. Het Ministerie van EZ heeft landelijke werkgroep schapen opgericht, 

Drenthe heeft zich hiervoor aangemeld. 

Aandacht voor energiek Drenthe: leefbaarheid en krimp, voorbeelden staan in de uitvoeringsagenda.  

GS wil zich inzetten voor bovenregionale voorzieningen, zoals een ijsbaan. De plannen worden 

afgewacht, voor GS telt het resultaat. 

 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat betreffende het gebiedsfonds Wind de toezegging is gedaan 

om te ondersteunen, die beloften worden nagekomen. Het geld is gereserveerd, maar er zal ook een 

bijdrage van de windboeren en de lokale overheden moeten komen.  

Windplannen in Emmen: gemeente Emmen heeft deskundigentoets gedaan en is niet overtuigd dat 

het niet gehaald kan worden zoals aangegeven door de windboeren. 

Het deltaplan zonne-energie is een interactief proces, er wordt in september mee begonnen.  

De gedeputeerde geeft aan dat er vijf ton extra beschikbaar is voor extra impulsen voor energie, 

volgens de gedeputeerde wordt daarmee de motie van GL uitgevoerd. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging en geeft aan dat de VJN op 13 juli opnieuw aan de orde komt 

tijdens de PS-vergadering. 

De B-status van het Statenstuk 2016-746 blijft gehandhaafd. 

 

 


