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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
I ntentieverklaring fam iliebedrijven

Geachte mevrouw Wollerich,

ln uw brief van 13 februari 2017 stelde u een aantal vragen over de intentieverklaring
familiebedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Bent u bekend met de intentieverklaring Same n in beweging voor famitiebedrijven
2017-2019, die de provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion,
VNO-NCW Midden en MKB Midden op 24 november jl. hebben ondertekend?

Antwoord

1

Ja

Vraao2
Vindt u dit ook een goed initiatief? Kunt u hierbij specifiek aangeven in welke mate, en
welke aspecten u aanspreken?
Antwoord 2
Ja, wij vinden dit zeker een goed initiatief. De aanpak spreekt aan omdat er
gekozen is voor de combinatie van praktijk, onderwijs en onderzoek, waarbij
meerdere partijen zijn betrokken. Het is belangrijk de continui'teit en ontwikkeling van familiebedrijven te garanderen en stimuleren, omdat zij van grote
invloed zijn op de Nederlandse (en Drentse) economie en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid. Het Drentse mkb bestaat voor meer dan
50% u it famil iebedrijven.

2

Vraaq 3
ls er vanuit de provincie ruimte in het economisch beleid voor nieuwe, aanvullende
initiatieven gericht op het verder ondersteunen van familiebedrijven en het uitdragen
van hun bedrijfsfiloso'Íie? Zoja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Ja, hier is ruimte voor binnen het bestaande economische beleid. Er bestaat
in de provincie Drenthe reeds een infrastructuur (werkwijze) waar nieuwe en
aa nvu lle nde i n itiatieve n onderge bracht ku n ne n worde n, n a me I ij k
http://ikbendrentsondernemer.nl/. Een infrastructuur die wij zelf actief uitdragen en die wij ook uit willen dragen via betrokken partners. Binnen deze infrastructuur is er ook ruimte voor initiatieven gericht op familiebedrijven en het
uitdragen van hun bedrijfsfilosofie. Onderdeelvan deze infrastructuur is bijvoorbeeld financiering, waarbij een specifieke mogelijkheid geboden wordt
voor familiebedrijven. Voor het ondersteunen van familiebedrijven en specifiek
bij de problematiek van bedrijfsopvolging binnen de familiebedrijven, wil de
provincie een kennisvoucher van € 5.000,-- beschikbaar stellen. Voor deze
voucher geldt een eigen bijdrage van de ondernemer van € 1.000,-. Deze
voucher kan eenmalig worden ingezet voor de inhuur van externe expertise
over bedrijfsopvolging en de complexiteit rondom bedrijfsopvolging binnen
familiebedrijven.

Yraag 4
Bent u in dat kader bereid te onderzoeken of we ook in de provincie Drenthe tot een
intentieverklaring kunnen komen, die gericht is op aandacht voor en ondersteuning
van familiebedrijven? lndien ja, wie ziet u daarbij als mogelijke partners en bent u
bereid deze partners vóór 1 mei 2O17 bij elkaar te brengen om het draagvlak voor een
dergelijke intentieverklaring te peilen?

Antwoord 4
Ja, wij zijn zeker bereid dit te onderzoeken en zijn hier ook reeds mee gestart.
Als mogelijke partners zien wfi hierbij:
Hogeschool Windesheim; gezien het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven waarin zij onderzoek, minors en projecten aanbieden ten behoeve van familiebedrijven en onderwijs
VNO-NCW Noord
MKB Noord

-

Metaalunie

Met bovenstaande stakeholders is contact gelegd over de onderkenning van
nut en noodzaak van een intentieverklaring voor familiebedrijven. ln algemene
zin zijn de reacties positief en herkent men de behoefte in het mkb in Drenthe.
Voorstel is om het proces fe organiseren, zodat de intentieverklaring in 2017
door de partijen wordt ondertekend.

3

Vraao 5
Welke mogelijkheden ziet u nog meer om als provincie Drenthe familiebedrijven optimaal te ondersteunen?

Antwoord 5
Zoals reeds in het antwoord op vraag 3 is aangegeven, zien wij verschillende
mogelijkheden binnen de infrastructuur van'ikbendrentsondernemer.nl'. Dit
past in de economische beleidsopgave Versterken concurrentiekracht Drents
bedrijfsleven. Deze infrastructuur is zowel beschikbaar voor mkb-bedrijven als
voor familiebedrijven in het mkb. Het is een aanvulling op het bestaande instrumentarium. Zoals in vraag 4 beantwoord is gaan wij een intentieverklaring
opzetten met een optimale ondersteuning voor de familiebedrijven.
Hoogachtend,
Gedeputeerde

van Drenthe,

U
secretaris

wa.coll

voorzitter

(

Statenfractie Drenthe

Assen, 13 februari 2017
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO intentieverklaring familiebedrijven
Geachte heer Tichelaar,
Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen
omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht
op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die
succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie.
In Overijssel is op 24 november een intentieovereenkomst getekend. Daar tekenden de Provincie
Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden een
intentieverklaring, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen. Ondersteuning kan
bijvoorbeeld zijn op het gebied van goed bestuur of bedrijfsopvolging. Dit zijn onderwerpen die in
familiebedrijven soms net iets lastiger liggen en waar zij wat steun bij kunnen gebruiken. Dit kan zijn
door kennisdeling of het verbinden van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken.
Het CDA is enthousiast over dit Overijsselse initiatief en ziet graag dat ook de provincie Drenthe
onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan
ondersteunen. Een intentieverklaring als die van Overijssel zou een mooie aanvulling zijn op het
economisch beleid van de provincie Drenthe en zorgen voor een goed en stabiel economisch klimaat.
Vandaar dat wij u de volgende vragen stellen:
1. Bent u bekend met de intentieverklaring Samen in beweging voor familiebedrijven 20172019, die de provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW
Midden en MKB Midden op 24 november jl. hebben ondertekend?
2. Vindt u dit ook een goed initiatief? Kunt u hierbij specifiek aangeven in welke mate, en welke
aspecten u aanspreken?
3. Is er vanuit de provincie ruimte in het economisch beleid voor nieuwe, aanvullende
initiatieven gericht op het verder ondersteunen van familiebedrijven en het uitdragen van
hun bedrijfsfilosofie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u in dat kader bereid te onderzoeken of we ook in de provincie Drenthe tot een
intentieverklaring kunnen komen, die gericht is op aandacht voor en ondersteuning van
familiebedrijven? Indien ja, wie ziet u daarbij als mogelijke partners en bent u bereid deze
partners vóór 1 mei 2017 bij elkaar te brengen om het draagvlak voor een dergelijke
intentieverklaring te peilen?
5. Welke mogelijkheden ziet u nog meer om als provincie Drenthe familiebedrijven optimaal te
ondersteunen?
Namens de CDA-Statenfractie,
Riëtte Wollerich

