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

 

Woensdag 8 november 2017 

 

 

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 8 november 2017 is als bijlage op-

genomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

mevrouw M. Bakker (PvdA) agendapunten 6 en 7 

de heer M.A.M. Berends (PvdA) 

de heer A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer F. Bergwerf (50PLUS) 

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

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

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) 

mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 

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

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer R. du Long (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

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

de heer P. Moltmaker (VVD) 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer K. Neutel (CDA), agendapunt 6 en 7 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) (t/m agendapunt 7) 

de heer J.L. Stel (VVD), agendapunten 6 en 7 

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

6 en 7 

 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV), agendapunten 

6 en 7 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer A. Vorenkamp (PVV),agendapunten 6 

en 7 

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) 

 

de heer J.J. van Aartsen, commissaris van de 

Koning 

 

Afwezig: 

de heer J.A. van Dalen (D66) 
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1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering. Een aantal leden van de commissie OGB leden zijn ook aanwe-

zig. Een speciaal welkom voor de “Vrouwen van nu” van Gasselternijveen en Rolde. Ze zijn “gast van 

de Staten” en hebben onder leiding van de Statenleden Duut en Tuin kennis gemaakt met de werk-

zaamheden van PS. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Agendapunt 5 wordt naar voren gehaald vanwege een verplichting van de CdK later in de middag. 

De VVD stelt voor om de agendapunten 7 en 8 samen te voegen. De meerderheid hecht aan een  

aparte behandeling. En geeft aan dat hiertoe in het Presidium is besloten. 

 

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Bijl wil graag na de vergadering de fractievoorzitters en/of de financieel woordvoer-

ders bijpraten over een tweetal onderwerpen  

 

4. Rondvraag 

Geen. 

 

5. Beantwoording vragen van de Statenfractie VVD over Inzet politie op het platteland; 

 brief van het college van Gedeputeerde Staten van 27 juni 2017 

 

 Beantwoording vragen van de Statenfractie CDA over Openbare veiligheid (politie op 

 het platteland); brief van het college van Gedeputeerde Staten van 27 juni 2017 

 

Samenvattende reacties van de fracties 

 

De fracties zijn unaniem in hun kritisch oordeel over de beantwoording door het college. Aanvullend 

daarop zijn per fractie de volgende punten aan de orde gesteld. 

 

De VVD benadrukt dat het niet de bedoeling is de algehele veiligheidssituatie te bespreken. De inwo-

ners van (Noord) Drenthe zijn weliswaar de gelukkigste van Nederland en daar draagt de veiligheid 

toe bij. Maar een aantal zaken moeten niet worden vermengd. Want er is naar aanleiding van het rap-

port “Van de zijlijn bekeken” enige onduidelijkheid ontstaan. Zijn we nu veilig of niet?  

 

Het CDA heeft vooral een aantal vraag dan wel zorgpunten. In 2015 heeft Drenthe status meest veili-

ge provincie overgenomen van Zeeland. Maar wel her en der bestaan er toch zorgpunten. Die gaan 

vooral over de beschikbaar beschikbaarheid en capaciteit van de politie. Door het ontstaan van de 

nationale politie zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de burgemeesters verslechterd Er zijn minder 

wijkagenten, er vindt een concentratie op de hoofdplaatsen plaats in plaats van de kleinere plaatsen. 

Een agent op 5000 inwoners wordt niet gehaald. De veiligheidszorg blijft daarmee onder druk staan. 

De vragen die hij aan college stelt hebben betrekking op de rol van de CdK in relatie tot de (regio-) 

burgemeesters. 

 

De PvdA stelt dat de het rapport vooral een evaluatie is waarbij is gekeken met de blik van de CdK’s 

naar de functie van de burgemeesters in het geheel. Het gaat om de mening van de CdK’s. Het is een 

kwalitatief onderzoek geen kwantitatief. De CdK heeft inderdaad geen formele rol, maar kent wel het 

krachtenveld.  

Het rapport bevat wel stevige constateringen over veiligheid platteland en de grensregio’s. De PvdA 

snapt de bezorgdheid van VVD en CDA. Het is niet goed dat er zoveel onduidelijkheid is.  
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De SP betreurt dat niet naar waarde met schriftelijke vragen wordt omgegaan. 

 

D66 sluit zich aan bij de vorige sprekers. Er heerst nog veel onduidelijkheid. De veiligheid van iedere 

inwoner is belangrijk. Er moet alles aan worden gedaan om dat te garanderen. Mede n.a.v. recente 

berichtgeving blijft de onduidelijkheid bestaan.  

 

GL vraagt niet naar de formele positie die kent GL. PS kent immers een open huishouding. Of de 

‘dorpsveldwachter’ terug moet laat hij graag over aan de CdK. 

 

De PVV ondersteunt de visie en inbreng van CDA en VVD. De PVV heeft grote zorgen over de bezet-

ting van de politie. De steunpunten worden afgebouwd er zijn wisselende openingstijden, op zondag 

niet, zelfs niet in Assen. In Noord-Nederland heeft Drenthe 650 fte, Friesland 950 fte en Groningen 

ruim 1000 fte politie. Er is een scheefgroei van het platteland ten opzichte van de stad. De PVV wil 

een Statenontmoeting over veiligheid in Drenthe.  

 

De CU noemt een aantal voorbeelden van recente criminaliteit in Drenthe. Onveiligheid is tegen te 

gaan door preventieve aanpak (keurmerk veilig buiten gebied) en door samenwerking tussen betrok-

ken partijen. De CU wil graag een pilot voor het keurmerk veilig buitengebied en komt n.a.w. daar in 

de Statenvergadering van 15 november op terug d.m.v. een motie. 

 

 

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

De CdK stelt dat er forse opmerkingen over de beantwoording zijn gemaakt. Hij constateert dat zijn 

gedachtenlijnen niet geheel sporen met hoe ze in de Staten worden beleefd. Zijn intentie was in ieder 

geval om glashelder te antwoorden. Hij wil absolute duidelijkheid geven. De CdK wil er ook helder in 

zijn dat er geen verschil van mening bestaat tussen de mening van de burgemeester van Assen en 

die van de CdK in Drenthe. Hij heeft in essentie aan de verwarring ter stond een einde willen maken. 

Hij ziet in dat de beantwoording te kort door de bocht is geweest.  

Hij is het overigens niet eens met een stelselmatig te summier beantwoorden. Eerdere ervaringen in 

de Tweede Kamer laten zien dat meer en meer vragen en uitgebreide antwoorden juist een devaluatie 

van het instrument in de hand werken.  

Het beeld van een slechte situatie, politieloos platteland etc. klopt niet met de feiten. Betrokken partij-

en benadrukken: Drenthe is gelukkig een van de veiligste provincies. En dat moeten we vooral ook zo 

houden.  

De CdK heeft geen betrokkenheid gehad bij het opstellen van het rapport als zodanig en ook niet bij 

manier van publiceren. Hij citeert de regioburgemeester: ‘vergeleken met Zuid-Nederland is het in 

Drenthe een marginaal probleem.’ Er is echter wel een blijvende alertheid nodig. Intensivering is 

noodzakelijk. De CdK noemt voorbeelden van intensivering. De betrokkenheid van de CdK in het regi-

onale informatiecentrum (RIEC) is een noodzakelijke. 

De politie capaciteit vindt hij al tientallen jaren te gering. Er komt wel geld bij naar aanleiding van het 

regeerakkoord. Maar dit is nog onvoldoende. Het is een verdelen van schaarste. Dit moet wel plaats-

vinden op basis van juiste gegevens daarom heeft de CdK ook kritiek op dit rapport. Dit is niet in het 

Noordelijk belang. Er is wel degelijk voortgang geboekt, bijvoorbeeld in de aanrijtijden.  

Voor wat betreft de politiewet heeft hij er geen behoefte om voor de positie van de CdK een extra 

element aan de politiewet toe te voegen. 

De positie van de burgemeester in het rapport is te somber. Voor wat betreft de sluiting van de bu-

reaus: ‘die pap is gestort’; het besluit is genomen. Versterkingsgelden voor de politie worden in Noord-

Nederland vooral in de preventieve sfeer aangewend. 

Over de pilot veilig buiten gebied doet hij geen toezegging. Dit vindt de CdK iets voor zijn opvolger.  
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De voorzitter concludeert het onderwerp voor nu voldoende is behandeld. 

 

6. Afdoening toezegging gedaan in de Staten-commissies OGB en FCBE over SER met  

 betrekking tot de mogelijke herintroductie van groot wild; brief van het college van Ge

 deputeerde Staten van 12 juli 2017 

 

Er hebben zich een drietal insprekers gemeld: 

 

1. Dhr. Groen, namens Natuurmonumenten, (zie bijgevoegde notitie) 

Door de PVV zijn vragen gesteld. 

 

2. Mevrouw Ellens, namens, de Recron, recreatieondernemers 

Er zijn geen toelichtende vragen gesteld. 

 

3. De heer Kerssies, op persoonlijke titel 

Door de PVV en de PvdA zijn vragen gesteld. 

 

De PvdA refereert aan het Flora en Fauna beleidsplan (2014) daarin is gesteld dat edelherten welkom 

zijn mits ecologisch, maatschappelijk en economisch haalbaar. Vervolgens zijn de SER-

uitgangspunten geformuleerd een uitgangspunt daarbij was geen hek om het gebied. De SER was 

positief: 66% van de bevolking voor en 19% tegen, er is een verwachte extra opbrengst van € 2,5 

miljoen en het levert naar schatting 80 banen op. De landbouwschade is hooguit 55000 euro en daar-

voor is een schaderegeling. 

In april en juni is vanuit de landbouwsector opeens een volledige omheining geëist. En dan wordt 

unanimiteit benadrukt. Waarom? Dit leidt tot veto gedrag. De landbouwsector heeft geen last natuur 

andersom wel. 

Wat gaat GS doen om besluit ten uitvoer te brengen? En hoe denkt GS het proces weer vlot te trek-

ken? Alles met als doel: de herintroductie in 2018. 

 

Het CDA, de VVD en de PVV stellen dat de PvdA zich te negatief uit over de landbouwsector in rela-

tief tot de edelherten/natuur. De PvdA  stelt dat de natuur wat ruimte moet krijgen van de landbouw  

 

GL benadrukt dat er een positieve SER (Soort Effect Rapportage) ligt. Gedeputeerde Jumelet zit in de 

stuurgroep namens de provincie dat is geen derde entiteit. De inzet zou moeten zijn om met z’n allen 

te werken aan een consensus c.q. aan een oplossing. GL citeert de heer Jumelet er moet een “een-

duidig advies komen” en het belang van “een gedragen voorstel”. Dit sluit niet aan bij uitvoering van 

het uitgangspunt. GL heeft twee vragen: 

1. Uitleg quotes en houding verslag in de stuurgroep. 

2. Hoe gaat GS toch het doel bereiken? 

Voor GL is de gedeputeerde een ‘man met een missie’. 

 

De SP deelt de opvatting GL en PVDA over uitgangspunten dat onder voorwaarden aan de komst van 

de edelherten moet worden gewerkt. De randvoorwaarden zijn zodanig uitgewerkt dat alles wat voor-

zien kan worden, wordt afgedekt. De SP heeft begrip voor een uitstel vanwege het streven naar con-

sensus. Dit uitstel mag niet leiden tot afstel. De SP vraagt in die zin om een toezegging van GS. 

 

D66 benadrukt dat in 2014 de uitgangspunten in beleidsplan zijn neergelegd, er ligt een positieve SER 

over de introductie. D66 sluit aan bij de opmerkingen van de verslagen stuurgroep van de heer Kui-

pers. D66 vraagt zich af: is er 100% draagvlak nodig? 
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D66 betitelt de houding van GS als: afwachtend. En heeft richting GS de volgende vragen: Wat moet 

er gebeuren? Waar hangt het van af om het weer op agenda te krijgen? Wanneer komt er een ver-

volg? 

 

Het CDA is positief over de herintroductie van de edel- en damheren, maar wel onder voorwaarden. 

Hoe houd je een kudde van 160 in stand? Mocht het groter groeien: hoe wordt dit teruggebracht? Dit 

leidt vervolgens tot een maatschappelijke discussie.  

In de stuurgroep moet de beslissing vallen. Het CDA huldigt het principe van een gespreide verant-

woordelijkheid. De stuurgroep moet de aanvraag indienen (bij GS en uiteindelijk de Staten). 

 

De VVD ziet het als een lang traject. De boodschap op een werkbezoek in de Veluwe was heel helder: 

bezint eer ge begint. De flexnotitie over dit onderwerp geeft een goed beeld weer. Draagvlak is zeer 

belangrijk. En feitelijk gezien is er nog geen definitief nee. Niet alleen de agrariërs hebben bezwaren 

ook de gemeenten in het kader van de verkeersveiligheid. Zorgvuldigheid gaat voor de VVD voor 

snelheid. Een groep van 160 dieren in stand houden is moeilijk, mede in verband met afschot. De 

positie van de stuurgroep moet worden gerespecteerd.  

 

De PVV stelt dat de herten en wolven Drenthe er niet gaan komen. Zijn fractie is hier wel tevreden 

mee. Zonder omheining is wat de PVV niet wil. Er zijn weliswaar een aantal voordelen maar er zijn 

ook duidelijke tegens: duidelijke schade aan fauna. Mais en gras krijgt van de hert de voorkeur boven 

heide. Er is risico op veterinaire ziekteverspreiding. Er is ook een verhoogd risico voor de mens name-

lijk in de vorm van Lyme en tekenbeten. In Gelderland worden 1 a 2 doden per jaar veroorzaakt door 

(groot)wild. De PVV ziet een oplossing door er een hek omheen te zetten en door wildroosters in te 

zetten. De PVV is een voorstander van een park met duidelijke beheersmaatregelen. Dit is beter voor 

de bezoekers en is ook voor de toeristen. De PVV vindt dat de terreineigenaren hiervoor aan zet zijn. 

 

Sterk Lokaal is niet actief voor herintroductie. De bevoegdheid ligt bij de stuurgroep. Volgens Sterk 

Lokaal moet de inzet van de stuurgroep niet tot Sint Juttemis duren, maar het initiatief moet wel bij de 

stuurgroep worden gelaten. 

 

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

 

Gedeputeerde Jumelet refereert aan de brief van de stuurgroep brief van 22 juni jl. Daarin is melding 

gemaakt dat er geen eensluidende overeenkomst is over wel of niet herintroductie van de edelherten. 

Er is in gezamenlijkheid besloten dat het niet haalbaar is. Dit proces is zeer zorgvuldig verlopen. 

Er is niet alleen een GS lid uit Drenthe lid van de stuurgroep, dit geldt ook voor de Friese zijde. Het 

proces heeft plaatsgevonden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De GS leden hebben zich 

onthouden van stemming over de lijn in de brief van 22 juni jl. Het is al met al een zeer intensief pro-

ces geweest. 

Hij kijkt vervolgens verder terug en stelt dat in april de SER positief was. Dit is weliswaar een stap in 

verdere implementering besluitvorming. Maar er is volgens hem veel meer nodig. In de besluitvorming 

spelen namelijk ook de colleges GS en Economische Zaken (EZ) een rol. Dus na een positieve SER 

volgt niet automatisch de introductie.  

In Fryslân is er geen flora en fauna beleidsplan. Daar moet het worden voorgelegd aan PS. Daar is er 

dus sprake van een andere uitgangssituatie. 

Voor een vervolgaanpak was de discussie: moet alles omheind of open gebied met her en der een 

omheining. Dit ging niet alleen over tegenstelling natuur en landbouw, maar ook over zorgen bij ge-

meenten en bosbouw. 

Het plan van aanpak was gepland na het besluit van de SER. Achteraf gezien had dit gecombineerd 

moeten worden. Maar een plan van aanpak bleek een brug te ver.  
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Een onderdeel van de emotie omtrent dit onderwerp is vertrouwen: wat zijn over de lange termijn de 

afspraken en over schade en over wel of geen afschot.  

Hij onderstreept het belang van een eenduidig en gedragen advies. Draagvlak is belangrijk voor een 

verder vervolg.  

Hij geeft aan dat het provinciale uitgangspunt het flaura- en beleidsplan is. De stuurgroep heeft anders 

besloten, inclusief natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De gezamenlijke conclusie was: ‘we kun-

nen het niet waarmaken’.  

Deze situatie is vervelend, zeker naar aanleiding van een positieve SER. We zijn niet vrolijk uit elkaar 

gegaan, aldus de heer Jumelet. De emotie is er. Nu is het zaak de rust te bewaren en opnieuw het 

gesprek aan. Dit is ook zijn inzet. Op de vraag: unaniem of draagvlak, ging het hem om draagvlak en 

niet om unanimiteit.  

Hij blijft inderdaad een man met een missie. Echter alle partners kunnen het agenderen. Op een ge-

geven moment wordt het weer opgepakt. PS worden hiervan in de commissie op de hoogte gebracht. 

De ziekte van Lyme is, zo geeft hij aan,niet aan de orde geweest. 

 

 

7. Begroting 2018, Nota van aanbieding; Statenstuk 2017-810 

 

Samenvattende reacties van de fracties 

 

De SP is te spreken over het credo: “Doen zit in de natuur,” dit deelt zijn fractie. 85 miljoen extra geld, 

is veel in korte tijd. Tegelijkertijd nemen belangrijke zaken als bodem, energie, water, armoede vergrij-

zing, krimp, slechts 10% van dit budget voor de rekening. 

De SP vraagt aandacht voor de motie operatie steenbreek die in de gemeenteraad van Assen aan de 

orde is geweest. 

Het ziet ernaar uit dat we in 2019 moeten gaan lenen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling tegen de ach-

tergrond van de grote opgaven die we nog moeten gaan plegen. 

 

Sterk Lokaal is verheugd over de bevriezing van de opcenten. De investeringsagenda uitbreiden in 

tijd is ook positief. Voor partners als gemeenten is het niet gemakkelijk gelijke tred te houden, kunnen 

daar voorbeelden van worden gegeven. 

Richtlijn water: voldoen we hieraan? Wanneer wel? 

Overerfbare armoede: is er sprake van meerdere of een enkel onderzoeksresultaat? 

We hopen dat de provincie blijft doen. 

 

D66 is er vooral over verbaasd dat de financiële stukken over elkaar heen lijken te rollen. Wat is de 

ratio? 

Naar aanleiding van het regeerakkoord: wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld de windparken? In de 

plannen ook rondom mobiliteit: wat zijn de kansen en gevolgen voor Drenthe? 

In de begroting staat een zinsnede ‘sterke lobby, met als resultaat focus.’ D66 wil graag een toelich-

ting op dit punt. 

GAE-aandeelhouders leveren allemaal geen aandeel, wat zijn gevolgen voor onze bijdragen en voor 

GAE? 

Armoede: het was een goede conferentie, maar wat gaan we doen? Wat is het vervolg? 

Kolonie van Weldadigheid: wat voor beleid en uitingen komen er? 

Er komen meer vaste contracten bij de provinciale organisatie en minder tijdelijke. Op basis van welke 

visie gebeurt dat? 

Hoe kunnen de opcenten worden verlaagd? 

In de investeringsagenda is er sprake van veel recente initiatieven maar zijn er al wel resultaten be-

kend? Hoe zit het met de werkloosheidscijfers? Hoe en wanneer worden we in de voortgang gekend? 
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Hoogeveen (ijsbaan): gaat er geschaatst worden of alleen een scheve schaats? 

 

Volgens GL waren in 2017 nog veel nieuwe ambities, er is veel in gang gezet en is  2018 het jaar van 

de realisatie te noemen. Het is een begroting van de going concern. 

De info over kerngegevens provincie klopt voor het derde achtereenvolgende jaar niet. Is dit iets voor 

het Trendbureau? 

Samenwerkend Drenthe (met gemeenten): neemt GS ook armoede, toegankelijk, regenboogbeleid 

mee? 

Mismatch arbeidsmarkt en dat gaat het met name over de lager opgeleiden. Wordt dit plan alleen via 

regionaal fonds uitgevoerd worden? 

Een aandachtspunt vanuit het Jeugddebat is: fietspaden moeten veiliger met meer duurzame verlich-

ting. Kan GS hieraan tegemoetkomen? 

Om de water doelstellingen te behalen (kaderrichtlijnen) zijn er maatregelen nodig om op koers te 

blijven. GL wil daarover geïnformeerd blijven. 

Deo: het amendement bij de voorjaarsnota hierover moet onverkort worden uitgevoerd. 

De inzet voor boerenlandvlinder en de weidevogels is positief en GL wil hierover graag geïnformeerd 

blijven. 

Punt leefbaarheid en cultuur: de initiatieven moeten worden omgezet in daden Twee punten zijn hierin 

voor GL van primair belang: 1. We blijven de ontwikkelingen rondom de bibliotheken nauwlettend vol-

gen. 2. De regenboogprovincie, veel provincies hebben hierin het Drents voorbeeld gevolgd. Is voor 

een verdere voortgang in 2018 ruimte in de begroting gereserveerd?  

 

50 plus spreekt van een beleidsarme begroting. Er zijn veel programma’s op touw gezet. 50 Plus 

kijkt reikhalzend uit naar 2018. Met belastinggeld moeten de juiste dingen voor de burgers gebeuren. 

Een voorbeeld is het bevriezen van opcenten. 50 plus is hier content mee, want voor ouderen is de 

auto vaak een noodzaak. 

Werkloosheid: vooral voor oudere werklozen is de situatie moeilijk. Dit staat alleen als aandachtspunt 

vermeld. Naar de opvatting van 50 plus is dit een holle frase. 

Breedband, hier wordt melding gemaakt van een magere 50-75% dekking. Dit moet beter kunnen. 

Asbestsanering: dit is vooral voor oudere eigenaren vaak financieel problematisch. Er komt een rege-

ling voor in de vorm van lening. 50 plus wil graag aandacht voor schrijnende gevallen. 

 

De heer PVV staat als eerste stil bij speerpunt 2 de economie. Er wordt gesproken over het stimuleren 

van innovatie. De PVV vraagt zich af: is dat niet een van de zwakheden Drentse economie? Dit komt 

toch van de ondernemers en niet van praatclubs! 

Voor vierkant voor werk en investeringsregeling geeft de PVV een compliment. Er is sprake van een 

omzet in investeringen en banen. Er zijn belemmeringen bij gemeenten. De PVV is daar verbaasd 

over er liggen immers  ook belangen bij gemeenten. 

Wordt het belang van een circulaire economie niet te veel opgeblazen? 

Voor de verblijfsrecreatie worden 20 ondernemers geholpen bij ondernemerschap. De PVV vraagt 

zich af: geholpen door ambtenaren? Men heeft daar twijfels bij. 

Bedrijfsvoering: hoe gaat het met de adaptieve organisatie? Hoe gaat het met de doelstelling? Af-

bouwregeling is riant. Hoe leg je dat uit aan de Drenten? 

De PVV is positief over de opcenten. De plek op de ranglijst is nog te hoog. 

Revolverend financieren: er zitten wel wat faillissementen tussen. Zijn we niet te vrijgevig? 

Voor wat betreft de pensioenen, dit staat op 2 ton. Daar moest begin jaar nog 6 ton bij. Waarom is 

toch 2 ton in de begroting blijven staan? 

De tekst van de nota van aanbieding is positief en goed te lezen voor de inwoner van Drenthe. 
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De VVD is positief over de begroting, belangrijke punten hierin zijn: investeren in Drentse economie, 

werkgelegenheid, bereikbaarheid, energietransitie aantrekkelijk dorpskernen. Laten we wel zijn: de 

meest gelukkige mensen wonen in Noord-Drenthe! Hiervoor is er slechts één kwalificatie: top. En dit 

geldt ook voor de begroting. 

De enige top waar de VVD minder gelukkig mee is, zijn de opcenten. Dit moet naar beneden.  

DEO-lening: het Amendement 2017 -1 is hierover aangenomen dit zou volledig vanuit de risicoreserve 

worden gefinancierd. Dit is niet gebeurd. Maar dit is en blijft nog wel een verantwoorde manier. Dus 

graag alsnog op die manier uitvoeren. 

De VVD is tevreden over de Voortgangsrapportage investeringsagenda. Het geeft reuring in Drenthe. 

De aandachtspunten Lysias advies sneeuwen echter onder. De 8 punten van aandacht van Lysias zijn 

belangrijk. 

De kerngegevens zijn weer niet juist. De VVD sluit op dit punt aan bij GL. De liquiditeitsproblemen 

zoals aangekaart door SP acht de VVD niet als zo’n probleem. De verhoging opcenten zoals de SP 

wellicht een voorstander van is wel. Daar gruwt de VVD van.  

 

 

Het tempo zit er in, aldus de CU. En wel zodanig dat het voor gemeenten soms niet meer is te volgen. 

Over de investeringsagenda wil de CU wel de vinger aan de pols houden. De CU citeert het Lysias 

rapport: ‘doordat systematische monitoring ontbreekt, is er slecht beperkt overzicht.’ Evenals de VVD 

vraagt de CU zich af: hoe gaat GS hier mee om? Hoe wordt PS voor vervelende verassingen behoed? 

Er is sprake van een Duurzaam investeringsfonds. Is dit weer iets extra’s? De CU is  op dit punt te-

rughoudend. 

In het geval van tegenvallende Europese subsidies en RUD wil de CU graag op de hoogte gehouden 

worden. 

De solvabiliteit daalt. Hoe kijkt GS hier tegenaan? 

De nieuwe omgevingswet is uitgesteld: wat is het effect op de begroting?  

GAE en de inzet gemeente Groningen: hoe krijgen we Groningen op andere gedachten?  

De CU is niet alleen voor een verduurzaming van het OV maar ook voor de vervoerssector. De Em-

men-Groningen verbinding verbeteren is volgens de CU positief. De treinverbinding Emmen-Rheine is 

een mogelijke aanjager. Geldt dit ook niet voor Emmen-Veendam en Emmen-Almelo? 

De ontwikkeling van Zuidoost Drenthe en dan met name de positie van hoger opgeleiden in dit gebied 

worden nader onderzocht. De CU is benieuwd naar de resultaten. 

Voor de CU is de balans positief en dit komt vooral door de aandacht voor het sociaal ondernemer-

schap en de uitvoeringsinformatie voor 2018. De CU heeft hoge verwachtingen voor 2018. 

 

Het CDA vermeldt dat in 2018, een bedrag van 260 miljoen euro uit wordt gegeven. Dit is een forse 

investeringsagenda. Er is voor een bedrag van 300 miljoen investeringen in gang gezet. We liggen op 

koers. 

Er wordt aan de relaties binnen de provincie gebouwd, er wordt extra waarde gecreëerd en er is meer 

beleving in de binnensteden. We promoten de provincie meer. Het CDA wil de term krimpregio’s ver-

vangen door de term potentiele groeiregio’s. 

Er is een groot onderling vertrouwen, met andere woorden: iedere Drent doet ertoe. Vandaar ook de 

steun van het CDA voorleefbaarheidsinitiatieven. 

De begroting kent een behoorlijke bestedingsruimte. 

Aterro, en dan voor het risico van 25 miljoen. Het CDA wil hierover graag nadere informatie. 

Voor de ontwikkeling personele lasten wil het CDA graag nadere informatie. 

De uitvoering van de investeringsagenda ligt op koers. 

Voor breedband moet meer worden versneld. Hoe zit het met de aansluiting en financiering van on-

rendabele gebieden?  

Voor wat betreft de vakantieparken; er is sprake van een goede voortgang. 
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De Familie- en gezinsbedrijven vertegenwoordigen positieve waarden. Wat is er op dit punt gebeurd? 

Het CDA komt mogelijk met een nader initiatiefvoorstel. 

De zoektocht naar de verlaging van de opcenten moet doorgaan. 

Een laatste punt naar aanleiding van het regeerakkoord. Is hier nog sprake van spoed ivm extra gel-

den voor regionale wegen? 

 

Voor de PvdA is dit een begroting die investeren in mensen mogelijk maakt. Vele punten die in de 

voorjaarsnota zijn benoemd, keren weer terug. 

De PvdA is niet tevreden over de plek van vrouwenkiesrecht in de begroting. Het staat nu onder ‘ove-

rige goederen en diensten’. Dit moet duidelijker in P&C cyclus worden opgenomen. Het gaat om drie 

keer veertig duizend euro. 

Er moet spoed gezet worden achter de motie arbeidsmarkt en onderwijs. De PvdA wil graag voor ja-

nuari meer informatie. 

Voor de verkeersongevallen laat de registratie laat te wensen over. Kan dit worden verbeterd? 

Een intensiever gebruik van de wegen, betekent voor de PvdA  dat er meer aandacht voor veiligheid 

moet komen. 

Op het punt laaggeletterdheid (motie en brief) komt de PvdA mogelijk bij de Statenvergadering terug. 

De Brexit en inschatting van de gevolgen daarvan. Wat heeft dit voor effect op de landbouwbijdragen? 

Wat zijn mogelijke scenario’s? Is er een lobby op dit gebied? Wat zijn mogelijke kansen voor de biolo-

gische landbouw? 

De investeringsagenda geeft een goed zicht. De focus en een andere rol en inzet van de provincie en 

gemeenten en vooral de afstemming tussen de projecten kan beter. Adaptiever. De PvdA wil graag 

een bijeenkomst over de organisatieontwikkeling. 

 

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

 

Gedeputeerde Bijl 

Er is inderdaad sprake van een beleidsarme begroting als dit in relatie tot de voorjaarsnota wordt ge-

zien. 

De aandacht voor laaggeletterdheid en de mismatch arbeidsmarkt komen nog niet helemaal uit de 

verf. Mismatch arbeidsmarkt toezegging in januari 2018 komt er een beleidslijn. 

Dekking DEO en het punt van de dekking door de vrije beleidsruimte. GS is van oordeel dat dit wel 

een uitbreiding van het risico is en dus op de vrije beleidsruimte kan worden verhaald. Het kan echter 

ook uit bestaande risico reserve. Dit is inderdaad ook verantwoord. Het is een keuze. Het is aan PS. In 

tweede termijn zegt de gedeputeerde toe dit conform in de begroting 2018 op te nemen. 

Investeringsagenda en monitoring daarop (bevindingen Lysias) kan apart aan de orde worden gesteld, 

en wel begin van 2018. 

Klimaatadaptatie samen met gemeenten en waterschappen. Op 22 maart 2018 komt hierover een 

symposium.  

Motie effect ‘operatie steenbreek’ (Raad Assen): Motie van SP Assen zal door GS worden bestudeerd. 

De SP zorgen over provinciale leningen. Lenen is dat erg? Nee dit is vrij normaal. Investeringen vra-

gen immers om lening. Op termijn kunnen hieruit ook vervangingsinvesteringen worden gefinancierd. 

GS verwacht nog niet direct het meest maximale scenario. 

Dit speelt wel een rol bij de gemeenten. Voor gemeenten is dit in een lopend jaar vaak lastig. Vaak is 

er sprake van een ander tempo. Provincie en gemeenten moeten elkaar niet in problemen brengen. 

Richtlijn Water: liggen we op koers? Ja, en we weten en meten meer dan 10 jaar geleden microplas-

tics. Voor ons gevoel liggen we op koers, maar het is een blijvend aandachtspunt. 

RUD, binnenkort komt er een zienswijze voor lopend jaar om er 4,5 ton bij te leggen. Voor de RUD 

begroting 2018 en verder, komt GS nog op terug. Dit heeft zeker effect op besteedbare ruimte van de 

provincie. 
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WMD geen vragen. 

GAE en de gevolgen voor andere aandeelhouders. Die gevolgen zijn volgens GS nul. Als het niet in 

lijn ligt met een onderlinge fairshare dan moet het opnieuw worden bekeken. Voor overnames van 

buiten Drenthe staan we niet garant. Er is overigens een goede sfeer er is veel ontwikkeling en positi-

viteit. 

Kerngegevens zullen goed worden bekeken. 

Appa, oftewel de pensioenen, een bepaald potje is onvermijdelijk. GS checkt of de gereserveerde 2 

ton wel voldoende is. 

De solvabiliteit is wat lager en nu? Dit blijft volgens GS binnen acceptabele marges. 

Vrouwen kiezen: een toezegging voor een aparte positie in de P&C. 

 

Gedeputeerde Brink 

Voor de bereikbaarheid in het regeerakkoord zijn er aanknopingspunten: OV, A28. 

De Investeringsagenda ligt op koers het gaat naar inschatting om 500 banen. Vaak is echter in positie 

brengen belangrijker dan geld.  

Laaggeletterdheid en arbeidsmarkt. GS draagt dit een warm hart toe en zal een extra inzet waar mo-

gelijk niet nalaten. 

Circulair en bio based. GS gaat niet in bedrijfsvoeringen zitten. Is wel bereid om innovaties kansen te 

geven. 

Kwaliteitsteam vakantieparken: er is tevredenheid van de sector zelf, het wordt gezien als een steuntje 

in de rug. 

De verduurzaming, voor het OV doet GS dat zeker, voor het vrachtverkeer ligt dit moeilijker. Er is op 

dit punt wel een pilot bij het GAE. De extra spoorverbindingen zijn (te) dure arbeidsplaatsen. 

De aandacht voor gezinsbedrijven. GS is in gesprek met het MKB etc. Binnen nu en veertien dagen 

komt er een stuk in college. 

Voor wat betreft de ongevallen; dit is een terecht aandachtpunt. Onderzoek van een aantal RUG stu-

denten laat soms dubbele zien van wat wij registeren. GS probeert er alles aan te doen door middel 

van voorlichting om hier verbetering in aan te brengen.  

Fietsen en Fietspaden en de verlichting. Die zijn de afgelopen jaren met 1/3 verlaagd. Een verbetering 

kan door nieuwe groene techniek er is een extra inzet fietsroute voor scholen. 

 

Gedeputeerde Jumelet 

Bladzijde 15 is er sprake van meerdere onderzoeken? Ja er zijn inderdaad twee losstaande onder-

zoeken: de ene over overerfbare armoede en een andere van het trendbureau. Van beide onder-

zoeken worden de komende tijd meer resultaten bekend. Dat van trendbureau in begin 2018.  

Motie armoede en armoedeconferentie. De voornoemde motie is uitgevoerd (laat per brief ook nog 

over de afhandeling weten) en deze is gekoppeld aan de armoede Gronings-Drentse Veenkoloniën. 

Met dit onderzoek gaat GS verder. Ook qua aanpak gericht op het bereiken van kinderen. Voor ar-

moede komt nog een werkconferentie vanuit Groningen. GS vermoedt dat Drenthe daar ook voor 

wordt uitgenodigd. 

IJsbaan Hoogeveen, de burgemeester geeft aan dat het deze maand duidelijkheid komt.  

Derde ronde van bezoeken van GS richting waterschappen, gemeenten, nabuurprovincies. Leefbaar-

heid en aantal punten genoemd door GL komen daarin ook aan de orde  

LHTB, inclusieve samenleving, zijn onderdeel van aanpak leefbaarheid en krimp, ook onderdeel van 

het uitvoeringsprogramma. 

Breedband, dit is een topprestatie, zelfs de enigen in Europa die zo werken. Er moeten nog wel een 

aantal stappen worden gezet, 500 vrijwilligers en gemeenten werken daar keihard aan. 

De invulling van specifiek de onrendabele gebieden, komt terug wellicht via een specifieke regeling. 

Brexit: op de hoogte houden, spreekt voor zich, GOB/landbouw, effect op budget,  
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Sowieso verandert het EU landbouwbudget na 2020 Hierin vindt een verschuiving plaats van inko-

mensondersteuning naar het stellen van voorwaarden aan budgetten. In het programma toekomstge-

richte landbouw houdt GS daar rekening mee.  

Geen krimp meer maar groei. GS snapt het idee oftewel ‘snoeien om te groeien’. Drenthe heeft ook 

wat te bieden. De K6 (6 provincies) willen aan de rest van Nederland ruimte bieden. 

Onrendabele gebieden en de breedband. Er kan beter worden gezegd: de dure percelen. Dit wordt 

uitgewerkt (netwerkontwerp). Dit wordt wellicht anders georganiseerd dan via vezel. GS komt erop 

terug, mogelijk via een regeling. 

 

Gedeputeerde Stelpstra 

De SP en de (toekomstige) grote vraagstukken die nu 10% van de begroting vertegenwoordigen. Hoe 

zit dat in de toekomst? Voor bijvoorbeeld energie moeten we niet alleen in geld denken, er is ook een 

voorwaardenscheppende en faciliterende rol. Voor veel zaken waar nog handen en voeten moeten 

worden gegeven, is overleg met het nieuwe kabinet nodig. 

Asbest en schrijnende gevallen. GS verzoekt om voorbeelden. De deur staat altijd op een kier. 

Alterro, dit risico moet opnieuw worden bezien en staat voor 2018/19 geagendeerd. 

Voor de organisatieontwikkeling zal PS regelmatig worden bijgepraat. Het punt van vast werk, vaste 

banen is ingegeven doordat vaste mensen sterker betrokken zijn bij de organisatie. GS zet in op all-

rounders. GS komt nog terug op uitgangspunten kern en flexibel. 

Voor de omgevingswet en vooral het uitstel daarvan zijn er nog geen consequenties voor de begro-

ting.  

De Brexit heeft vooral gevolgen voor de kustgebieden. Er zijn ook gevolgen voor de Europese fond-

sen. De inzet van GS is om die gelden niet nationaal maar vooral in de regio’s spenderen.  

 

De Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe:  

Gedeputeerde Bijl:  

- Mismatch arbeidsmarkt: voor de bijeenkomst op 24 januari 2018 ontvangen de Staten twee 

varianten. 

- Het amendement over Deo (voorjaarsnota) A-2017-1 wordt conform in de begroting verwerkt, 

via een begrotingswijziging. 

- Investeringsagenda en monitoring daarop (bevindingen Lysias) via een aparte bijeenkomst 

begin van 2018. 

- De provinciale kerngegevens worden voortaan op de juiste wijze (CBS)  in de begroting opge-

nomen. 

- Vrouwen kiezen: Vrouwen Kiezen’ worden in het vervolg niet onder ‘overige goederen en 

diensten’ opgenomen in de P&C cyclus maar apart genoemd inclusief financiering.  

Gedeputeerde Brink: 

- Gezinsbedrijven: voor eind november 2017 ontvangen PS hierover informatie.  

Gedeputeerde Jumelet: 

- Motie armoede en armoedeconferentie, over de afhandeling komt een toelichtende brief. 

Gedeputeerde Stelpstra: 

- PS wordt bijgepraat over de organisatieontwikkeling. 
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8. 2e Bestuursrapportage 2017, (2
e
 Treasuryverantwoording 2017, Voortgangsrapportage  

 Europa, 4e begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018); Statenstuk 2017-

 809 

 

Samenvattende reacties van de fracties 

De VVD heeft de punten voor de bestuur rapportage al bij de behandeling van de begroting meege-

nomen. 

 

De PvdA spreekt z’n waardering uit voor het de heldere opzet. Er zitten in de rapportage een aantal 

oranje waarschuwingslichten, in het verlengde daarvan de vraag aan college: wat nu? De bijbehoren-

de risicobeschrijving moet van meer inhoud worden voorzien. 

Voor de RSP is er een vertraging in Coevorden en in Emmen. In 2020 is het einde RSP regeling: wat 

is de inschatting van het risico? 

 

De heer PVV stelt dat er rondom de RSP gelden onduidelijkheden zijn in verrekeningen in relatie tot 

de vierde begrotingswijziging. 

Op het punt onderwijs-arbeidsmarkt; is de vermelde 4 ton een suggestie van een continuering van het 

projectbureau? Dit is niet de bedoeling. 

In de Europa rapportage, lijkt bij de investeringen in Drenthe nog een gat van 6 miljoen zitten. Wie 

dragen voor 6 miljoen nog bij? De PVV wil graag de tabel verhelderd zien. 

Het project ‘In to nature’ dat een verband heeft met culturele hoofdstad Leeuwarden. Waar is dit onder 

gebracht?  

 

Sterk Lokaal heeft een aantal vragen over de bestuurs-rapportage. 

De Kamer van koophandel is gestopt met het zogenoemde topprogramma, wat is de verwachte ver-

traging en wordt het overgenomen? 

Het inzaaien van bermen die openliggen hoe staat het er mee? 

Voor het traject Zwolle/Herfte is geen aanbieder gevonden: heeft dit te maken met een te krappe bud-

gettering of heeft dit een andere oorzaak? 

Dan de asbestsanering van daken. Hiervoor is een motie versnelling sanering aangenomen. Er zijn 6 

miljoen vierkante kilometer aan asbestdaken; 1,5 miljoen daarvan worden gesaneerd. Hoe kunnen we 

het geheel wel behalen? 

 

D66 heeft de bestuurs-rapportage behandeld bij de begroting. 

 

GL heeft een vraag over het innovatiefonds. Dit is vervangen door kennisinnovatieplatform, hoe zit 

dat? 

 

De CU constateert dat de samenwerking tussen Overijssel-Drenthe wordt gecontinueerd, zonder 

agenda. Dit lijkt een vrijblijvende aanpak. 

Die vrijblijvende aanpak lijkt ook van toepassing te zijn op de fietssnelweg Meppel-Zwolle. De CU wil 

van de ontwikkeling op de hoogte blijven. 

Bij het onderdeel Energiek Drenthe, staat voor RTV Drenthe een bedrag 67.000 euro opgenomen. Dit 

wordt niet toegelicht. 

 

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

 

Gedeputeerde Bijl 

‘Meer diepte in Oranje’, dat wil zeggen in de beschrijving van de risico’s, dit wordt door GS verwerkt.  

Het project ‘In to nature’, wordt op korte termijn behandeld in GS en gaat daarna naar PS. 
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Energiek Drenthe en de post voor RTV Drenthe. Dit gaat om de ontvangst van RTV Drenthe via satel-

liet. Dit kost 67.000 euro en is verlengd. 

Onderwijs en arbeidsmarkt en de 4 ton die daarvoor beschikbaar is gaat niet over projectbureau 

mocht het anders liggen dan volgt er nadere informatie naar PS. 

Voor wat betreft de tekstuele/grafische eenduidigheid gaat er nog check plaatsvinden. 

Gedeputeerde Brink 

De vertraging van de RSP heeft voor Coevorden, evenals bij Zwolle, te maken met een nieuwe aan-

besteding voor het spoor. De malaise in de bouw, die er een paar jaar geleden was, is er nu niet meer. 

Het gevolg is soms een beperkt aantal inschrijvers. Voor Emmen zijn er bij de aanleg van een tunnel 

voordelen behaald. Er wordt bezien of dit voordeel elders in Emmen kan worden ingezet om daar 

knelpunten op te lossen. Het gaat wellicht om een ruiling tussen provinciale en gemeentelijke wegen. 

Hij heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat de RSP gelden niet voor 2020/2021 kan worden 

besteed. 

Voor het KVK top programma worden andere mensen ingehuurd.  

De Fietssnelweg Meppel-Zwolle betreft een kleine bijdrage van de provincie. De gemeente Staphorst 

zag echter andere mogelijkheden. 

De samenwerking met Overijssel is intensiever dan ooit, maar dit hoeft voor hem niet worden gefor-

maliseerd. Dit kan ook zonder een agenda.  

 

Gedeputeerde Jumelet 

Voor wat betreft de herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die moet economische ont-

wikkeling mogelijk maken. Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt. De vraag hierover is: 

leveren de investeringen resultaten op? Er zit spanning op. Hij heeft nog geen zicht op uitkomsten, 

behalve dat er wel onderzoek naar plaats vindt. 

De boerenlandvlinder en inzaaien van streekeigen mengsels in bermen is aan elkaar verbonden. Dit is 

nu nog een pilot. Zijn indruk is dat het werkt, maar het moet nog wel geëvalueerd.  

Het Drents innovatiefonds (corporatie energie neutraal) is geïntegreerd en niet apart georganiseerd. 

De tabel over de Europese investeringen in Drenthe zal inzichtelijker worden gemaakt. (toezegging) 

Voor wat betreft de aanpak van de asbest daken blijft een gat in zitten maar dat hoeft niet allemaal 

door provincie opgelost. 

 

De Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl 

- De tabel over de Europese investeringen in Drenthe zal inzichtelijker worden gemaakt. 

 

 

Desgevraagd stemmen de commissieleden in om de status van het stuk te wijzigen in de A-status. 

 

9. Aanpassing werkgeversverordening; Statenstuk 2017-813 

 

Samenvattende reacties van de fracties 

De fracties gaan akkoord met de aanpassing van de werkgeversverordening. Op voorstel van de heer 

Pragt (D66) wordt gekeken of een getalsmatige verhouding wel en niet lid van het Presidium kan wor-

den vervangen door een 50%/50% verdeling. De heer Smits (VVD), voorzitter van de werkgevers-

commissie, neemt dit in overweging en dit leidt mogelijk, voor de Statenvergadering van woensdag, tot 

een aangepast voorstel. 

 

De voorzitter concludeert dat de B-status van het stuk gehandhaafd blijft. Bij de vaststelling van de 

agenda kan het stuk desgewenst de A-status krijgen. 
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10. WMD; jaarverslagen 2014, 2015 en 2016 (brief van het college van Gedeputeerde Staten 

 van 19 juli 2017) 

 

Samenvattende reacties van de fracties 

 

GL heeft vooral vragen over extra oplegnotitie die gisteren is ontvangen. Aanvankelijk was het beeld 

dat vanwege een lagere solvabiliteit de vervanging van de asbest leidingen een jaar extra zou duren. 

Nu zijn de gevolgen echter verstrekkender. De vervanging daarvan gaat van 10 naar 11 jaar en nu 

naar uitstel naar 15 a 20 jaar. Zijn we in Drenthe op die termijn nog gewaarborgd van fatsoenlijk 

drinkwater? 

Houdt dit ook verband met de een afwaardering in verband met het project in Indonesië of zat dit so-

wieso in de pijplijn? 

 

De VVD heeft waardering over de afsluiting van een moeilijke periode van een bestuurlijke verande-

ring en een scheiding van de kernactiviteiten en de rest.  

De VVD deelt de zorg van GroenLinks, over solvabiliteit ratio's en de asbestcementleidingen. De VVD 

wil meer duidelijkheid op deze punten. 

Het financieel plan 2018 is volgende week in de aandeelhoudersvergadering. Tot welke nieuwe feiten 

en zekerheden gaat dit leiden? Leidt dit tot noodzakelijk nieuwe investeringen? 

Hier is nog extra aandacht voor nodig, 

 

Terugkijkend is de PVV verbijsterd over een onverantwoordelijke Raad van Commissarissen. Die on-

dernam een risicovolle investeringen van 20 miljoen in Indonesië. Het financieel verlies daarvan is 

uiteindelijk 10,7 miljoen. Er is echter ook ander probleem: de investeringen in Wildlands. Ook daar is 

20 miljoen in geïnvesteerd. Het is voor de PVV duidelijk dat als dit tegenvalt dan betekent dit ook af-

schrijvingen met nog meer effect op de solvabiliteit. De PVV vindt dit volstrekt onverantwoordelijk. 

Voor wat betreft de oplegnotitie van GS: het aanvankelijke optimistische beeld is weg. De WMD is niet 

meer in staat leningen af te sluiten voor een lange periode. Dan kan je alleen maar investeringen uit-

smeren. Een andere oplossing is dat de aandeelhouders kunnen lenen voor de investeringen als de 

asbestcementleidingen die snel vervangen moeten worden. Verder verwijst de PVV naar een brief van 

de Autoriteit Consument en Markt over tarievenberekening. 

 

De SP vindt dat het goed afscheid is genomen van de oude constructie. De SP is niet te spreken over 

de investering Wildlands; dat is wel weer een risico van 20 miljoen euro. 

Het ACM-rapport is duidelijk en gaf aan dat niet duidelijk was of er onvoldoende scheiding in kosten 

was. Daardoor is niet te stellen dat misinvesteringen geen effect hebben op de kernactiviteiten. 

Het kostprijs model nog steeds niet ingevoerd. Is dat in 2017 wel gebeurd? 

Het tariefbeleid is aan banden. Voor de SP is dit geen verassing, het zat er al aan te komen. 

Je betaalt als burger eerst meer dan nodig en daarna is er geen geld voor vervangingsinvestering. 

 

D66 stelt dat de kernactiviteit gelukkig niet in geding is. 

D66 heeft vragen over de aanvullende financiële maatregelen: wat moeten we ons daar bij voorstel-

len? Hoe zit het elders met de vervanging en fasering van de asbestcementleidingen? Hoe zit het met 

een goedkeurende verklaring over 2017? 

 

Het CDA vraagt zich af of de problemen zijn opgelost als de activiteiten in Indonesië zijn afgestoten. 

De afboekingen van het onderdeel Indonesië leiden niet tot lagere tarieven, maar wel tot fasering in de 

investeringen. Wat zijn de effecten daarvan, ook voor de volksgezondheid? 
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De CU beperkt zich tot het financieel plan 2018. De banken willen niet lenen/investeringen. Er komt 

minder geld binnen doordat tarieven gekoppeld zijn aan de solvabiliteit. Hoe moet de CU die verhou-

ding zien? 

Voor wat betreft de normstelling rondom tarieven en solvabiliteit: kan daar niet op gelobbyd worden? 

De Commissie de Boer heeft over de asbestcementleidingen gesteld dat het binnen 5 jaar moet wor-

den vervangen. Duurt dit langer dan is er risico op breuken. Hoe zit dat in verhouding tot uitstel van de 

leidingvervanging? Kunnen we onderbouwing van de fasering 15 a 20 jaar krijgen? 

 

De PvdA stelt dat er aanvankelijk sprake was een optimistische start. Er werd orde op zaken gesteld. 

Het leek op een situatie van herstel en stabilisatie. Het leveren van goed drinkwater was niet in ge-

vaar. 

Totdat de oplegnotitie van GS kwam. De kern voor de PvdA hierin is: wat betekent die verlenging van 

de investeringstermijn. Er wordt gesteld ‘de ondergrens lijkt bereikt’. Hoe zit het dan met de leverings-

zekerheid en volksgezondheid? Wat is de mogelijke optie om wel binnen 10 á 12 jaar de asbestce-

mentleidingen te vervangen. De tarieven staan nu eenmaal vast, dat is overigens in het voordeel van 

de inwoners, 

 

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

 

Gedeputeerde Bijl 

De constante ondertoon in het hele verhaal is: er is hard ingegrepen. De basis en de ‘kerstboom’ zijn 

apart gezet. Grootste leed lijkt daar mee geleden. Het eigen vermogen is fors naar beneden gegaan 

door voorzieningen en afschrijvingen. 

Er is een goedkeurende verklaring voor de kernactiviteit voor het jaar 2016, voor het jaar 2017 is het 

natuurlijk nog de vraag. Hij heeft echter geen aanwijzingen voor een niet goedkeuren. 

Is er tarief verhoogd door de investeringen in Indonesië? De provincie bepaalt niet wat het tarief is dat 

wordt door landelijke regelgeving bepaald. Dit is de systematiek van het WACC. Daarom stemt de 

aandeelhoudersvergadering in met tariefvoorstellen. In 2018 is het ook de ambitie om met de landelij-

ke kostprijs te werken. De Investeringen in Wild lands staan los van de kernactiviteit. 

 

Hij heeft nog wel opmerkingen bij de vervangingsinvesteringen. Hij vond de verlenging van 10 naar 11 

jaar al geen goede zaak. Dus al helemaal als dit nog langer gaat duren. Hij wil hierover het gesprek 

aangaan. Hij ziet namelijk wel mogelijkheden en voelt zich hierin gesteund door de Statenleden. Ook 

al is levering en de gezondheid niet in gevaar. Er waren echter wel intenties over de vervanging.  

Het punt is de solvabiliteit en de leningen van banken. Als er sprake is van meer bezit, meer inkomen 

dan is er des te meer investeringsruimte. Een tariefsverhoging had daar in volledige omvang niet het 

verschil gemaakt. 

Hij benadrukt dat dat er nieuwe RvC is met een frisse blik. Dit vraagt om een gezamenlijk inspanning. 

De oplegnotitie was inderdaad laat dag. De provincie is pas op 3 november jl. ambtelijk geïnformeerd 

en afgelopen maandag heeft hij een gesprek gehad met de directeur van de WMD. 

Hij is voornemens om in te stemmen met de tarieven en jaarplan 2018 en wil een eerdere vervanging 

van asbestcementleidingen gaan inbrengen. Bij het rapport ‘de Boer’ ging het om slechte leidingen, 

hier hebben we het echter over alle leidingen. Dit blijft zijn inzet.  

Zijn conclusie: dit hoort niet bij de reguliere verantwoording verbonden partijen. GS gaat PS extra op 

de hoogte houden. 

 

De Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl zegt toe de brief van februari jl. (Autoriteit Consument en Markt) over tarievenbe-

rekening op te zoeken en mee te nemen naar de WMD met het verzoek om een reactie. 

 



 

 16 

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld. 

 

11. Samenvatting van de vergadering 28 juni 2017 en de Lijst van toezeggingen 

De samenvatting van de vergadering van 28 juni 2017 wordt vastgesteld. 

 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast.  

 

Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting gehecht. 

 

 

12. Ingekomen stukken 

 

De fractie van GL verzoekt om de brief van GS (27 september 2017) over de afspraak met de ge-

meente Assen inzake ondersteuning Groningen Airport Eelde (NV)’ te betrekken bij de begrotingswij-

ziging die op 29 november in de commissie wordt besproken. De commissie stemt hier mee in. 

 

De fractie van de PvdA vraagt wanneer de brief van het Commissariaat voor de Media van 12 oktober 

2017 over Advies Stichting RTV Drenthe wordt behandeld. Agendering zal plaats moeten voor 15 

februari 2018. (JSt: het stuk zal naar verwachting worden geagendeerd voor de FCBE vergadering 

van 24 januari) 

 

De commissie stemt in met de voorgestelde afhandeling van de stukken. 

 

 

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

 

IPO: 

De heer Smits (VVD) geeft aan dat door het vertrek van mevrouw Bijleveld naar het Kabinet, het IPO 

nu een waarnemend voorzitter heeft, de heer Remkes CdK te Noord-Holland.  

Op verzoek van de Staten heeft de heer Smits het thema ‘toegankelijkheid’ aan de orde gesteld. De 

ALV van het IPO gaat hier een vorm voor vinden. 

 
14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 19.21 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 november 2017. 

 

 

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

29 november 2017. 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 

 



 

Districtscommissie Drenthe 

Vergadering dd. 6 november 2017 van  de Commissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie van 

Provinciale staten van Drenthe . 

Onderwerp:                                                                                                                                                                          

Inbreng namens de Drentse leden van de vereniging Natuurmonumenten op agendapunt 

6:afdoening toezegging m.b.t.  mogelijke herintroductie van groot wild. 

 

Geachte voorzitter en leden van de commissie; 

Mijn naam is Bert  Groen en ik spreek namens de districtscommissie Drenthe van de vereniging 

Natuurmonumenten.                                                                                                                                                                 

Bijna 3 jaar geleden mocht ik ook namens de Drentse leden van Natuurmonumenten in deze zaal het 

woord voeren en ervoor pleiten om in het kader van het Flora-en Faunabeleidsplan groot wild toe te 

laten in onze natuurrijke provincie.  Er was toen bestuurlijk en politiek ruimte om damherten en 

edelherten toe te staan . Maar dan moest via  een zgn.Soorten  Effect Rapportage duidelijk  worden 

gemaakt welke financiële en ecologische effecten introductie zou hebben en welke 

uitvoeringsmaatregelen zouden moeten worden getroffen om de in het geding zijnde belangen te 

waarborgen.                                                                                                                                                                                                    

Graag hadden de Drentse Natuurmonumentenleden ook het wilde zwijn bij de introductie betrokken 

willen zien maar daar bestond geen politiek draagvlak voor.                                                                                                     

Bij dat politieke feit hadden we ons neer te leggen. Maar dat deden we in de hoop dat de 

(her)introductie van het damhert en edelhert voortgang zou gaan vinden , onder het motto: ”beter 

en half ei dan een lege dop”.  

Met veel belangstelling namen we dan ook kennis van de conclusies van het kernteam SER:”Herten 

leveren een positieve bijdrage aan de  in het beheers- en inrichtingsplan gestelde doelen. Deze 

positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke 

en toeristisch-economische meerwaarde op  voor het Drents -Friese Wold. Binnen de landbouw 

sector zijn negatieve effecten benoemd. Introductie van edelherten is realiseerbaar, betaalbaar en 

het is haalbaar om een duurzaam voortbestaande populatie edelherten op te bouwen in  het Drents-

Friese Wold”.                                                                                                                                                                             

Dat gaat de goede kant op, zo dachten we….. 

U kunt zich voorstellen hoe groot onze teleurstelling is nu te moeten lezen dat door een blokkade in 

de stuurgroep er geen sprake is van een volledig draagvlak in die stuurgroep en dat daarmee het 

proces om tot herintroductie te komen volledig stil ligt.                                                                                                          

Dus tóch nog de “lege dop”?                                                                                                                                          

Wij betreuren het dat gedeputeerde staten van onze  natuur-provincie Drenthe, getuige hun  

antwoord van 5 september j.l. zich daarbij neerleggen en het initiatief uit handen geven door te 

stellen(antwoord 7)”het is aan initiatiefnemer(dat is de stuurgroep) zelf om te bepalen of en op welk 



moment zij het initiatief verder oppakt”. Wij kunnen dat niet echt goed rijmen met het drie jaar 

geleden uitgesproken beleid in het Flora-en Faunabeleidsplan. 

Ronduit verdrietig zijn we van de boodschap  in de brief van gedeputeerde staten van Drenthe dd. 12 

juli 2017 waar we lezen dat gedeputeerde staten niet anders kunnen concluderen dan dat 

“edelherten voorlopig niet naar het Drents-Friese Wold gebracht worden”. Uit de zinsnede in  

dezelfde brief:”zodra er nieuws te melden is over dit onderwerp brengen wij U daarvan op de 

hoogte”moet je in samenhang  met het voorgaande wel haast de conclusie trekken: dat wordt dan 

op Sint Juttemis….. 

Tenzij…..het bestuur van onze natuur-provincie bereid is zich niet zo maar neer te leggen bij de 

gesignaleerde blokkade en bereid is om extra inzet te plegen door na te (laten)gaan hoe diverse 

onderdelen (zoals verkeersveiligheid en schadevergoeding) uit de SER verder uitgewerkt zouden 

kunnen worden. En om vervolgens inzet te plegen mogelijke blokkades te voorkomen. Dat zou recht 

doen aan het Flora-en Faunabeleidsplan, aan de conclusies van de SER en aan  de het in het proces 

gestoken energie en middelen. 

Wij hopen dat het overleg in deze commissie ertoe mag leiden dat het provinciebestuur die ultieme 

poging wil doen. Wij, de  18.000 Drentse leden van Natuurmonumenten  zouden de mededeling dat 

de herintroductie van groot wild niet wordt uitgesteld tot Sint Juttemis graag aanvaarden als een 

hoop gevend gebaar zo vlak vóór de viering van die andere heiligendag: Sint Nicolaas! 

Bedankt voor uw welwillende aandacht. 

 

Bert Groen,  

districtscommissie Drenthe. 

 

 

 

                                                     

 

 



Geachte Statenleden en overige aanwezigen, 
 
Wie van u heeft het spotje gezien waarin de boswachter mensen uitnodigt om 
te komen genieten van de Drentse natuur? Ik werd er trots van, zo’n prachtige 
provincie. Het spotje kreeg niet voor niets een Ster Gouden Loeki.  
Marketing Drenthe zette met de slogan ‘Drenthe doet wat met je!’ het mooie 
Drentse landschap in de markt.  
 
Natuur en landschap zijn de grootste recreatieve trekkers in de provincie en 
daarmee de motor van de toeristische sector.  
 
Het levert een baan aan ruim 22.000 mensen in Drenthe. De groei aan banen is 
in mijn sector groter dan in andere sectoren. Die groei kunnen we alleen 
vasthouden als we blijven investeren in de kwaliteit van ons recreatieve 
product. 
  
De RECRON en de recreatieondernemers rondom het Drents-Friese Wold zijn 
daarom heel enthousiast over de initiatieven om edelherten en damherten 
naar Drenthe te halen. Herten maken een bezoek aan het Nationaal Park 
spannender. Wie tijdens een wandeling of fietstocht oog in oog staat met een 
edelhert, heeft een onvergetelijke dag. Dat is goed voor het toerisme. Dat blijkt 
ook uit de SER (soorten effect rapportage). De komst van edelherten levert 
2,68 miljoen aan recreatieve baten op en 89 extra banen. Het is volgens het 
rapport een conservatieve berekening en daarmee realistische inschatting. 
  
U begrijpt dat we teleurgesteld zijn in de patstelling die is ontstaan. Als 
recreatiesector snappen we dat de landbouwsector niet staat te juichen. 
Boeren hebben geen direct belang en zien risico’s. Het inschatten van de te 
verwachten schade blijkt vervolgens ingewikkeld. De SER schetst de uitersten, 
waarbij de schade zal liggen tussen de 21.000 en 3,2 miljoen euro. In de 
berekening van de schade is nog geen rekening gehouden met maatregelen om 
schade te beperken. Ik lees dat de onderzoekers verwachten dat op basis van 
ervaringen op de Veluwe de schade tussen de 35.000 en 54.000 euro zal liggen. 
  
 
Ik begrijp de angst voor schade en zou het logischer vinden als we daar wat aan 
zouden gaan doen. Zorg voor een simpele en toegankelijke schaderegeling voor 
boeren zodat de angst hiervoor wordt weggenomen.   
  



Het plan om herten naar het Drents Friese Wold te halen ligt nu in de ijskast. 
De angst voor schade, wint het daarmee van de kansen op een rijkere natuur 
en een economische impuls aan de recreatiesector. Dat past niet bij onze aard 
als ondernemers. Wij denken vanuit kansen en mogelijkheden. Wat ons betreft 
is het belang voor de Provincie en de provinciale economie te groot om 
uitsluitend bij de stuurgroep te laten liggen. 
 
 
Geachte Statenleden, ik doe namens de recreatiesector een beroep op de 
provincie om de herten in beweging te krijgen. Ik vraag u om vijf stappen te 
zetten: 
  
1)       Neem de regie; 
2)       Zet in op een verdere ontwikkeling van de kwaliteit van Nationaal Park 
 Drents-Friese Wold en de directe omgeving, zodat de aantrekkelijkheid 
 voor inwoners en recreanten toeneemt; 
3)       Onderzoek als provincie de mogelijkheden om via maatregelen de kans 
 op schade te beperken, zodat de netto baten groeien; 
4)        Zorg voor een goede schaderegeling voor mogelijke gedupeerde 
 ondernemers; 
5)        Start met een klein aantal herten en laat de populatie met het 
 zogenaamde "hand aan de kraan" principe groeien tot het gewenste 
 aantal. 
  
 
Laten we constructief samenwerken aan een steeds mooier Drenthe! 
 
 
Dank voor uw aandacht, 
 
 
 
 
 
8 november 2017 
Petra Ellens/regiomanager RECRON Groningen/Friesland/Drenthe 
mail: ellens@recron.nl of bel: 06-53328501 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 8 november 2017 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Jaarstukken; Natuur en 

platteland 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn een 

bijeenkomst te organiseren over de ontwikkelingen/stand van 

zaken over het beleidsdossier Natuur en platteland. 

 

17.05.2017 28.10.2017 FCBE 28 06 2017: verplaatsen naar een moment 

ná het zomerreces 

2. Blijverslening 

(PS) 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe het instrument blijverslening (M 

2017-16) te bespreken met de gemeenten 

 

07.06.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld. 

3. Innovatieagenda Gedeputeerde Bijl zegt toe v.w.b. het onderdeel Bibliotheken 

de innovatieagenda toe te sturen aan PS. 

 

28.06.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld. 

4. Arbeidsmarkt Gedeputeerde Bijl zegt toe dat PS over de mismatch 

arbeidsmarkt twee varianten ontvangen voorafgaand aan de 

bijeenkomst van 24 januari 2018 

 

08.11.2017 24.01.2018  

5. Amendement DEO Gedeputeerde Bijl zegt toe dat het Amendement A-2017-1, 

ingediend bij de VJN, conform in de begroting wordt verwerkt 

via een begrotingswijziging  

 

08.11.2017 08.02.2018  

6. Investeringsagenda en 

monitoring 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe begin 2018 een bijeenkomst te 

organiseren over de Investeringsagenda en de monitoring 

daarop (bevindingen Lysias) 

 

08.11.2017 08.02.2018  

7. Gezinsbedrijven Gedeputeerde Brink: zegt toe PS voor eind november 2017 

informatie toe te zenden. 

 

08.11.2017 24.01.2018  

8. Armoede en 

armoedeconferentie 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe een toelichtende brief toe te 

sturen aan PS over de motie armoede en armoedeconferentie. 

 

08.11.2017 24.01.2018  

9. Organisatieontwikkeling Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe dat PS zal worden bijgepraat 

over de organisatieontwikkeling 

 

08.11.2017 24.01.2018  
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10. WMD Gedeputeerde Bijl: zegt toe de brief van februari 2018 

(Autoriteit Consument en Markt) over tarievenberekening op te 

zoeken en meen te nemen naar de WMD met het verzoek om 

een reactie 

 

08.11.2017 24.01.2017  

11. Werkgelegenheids- 

Cijfers  

Gedeputeerde Bijl: zegt toe de meest recente 

werkgelegenheidscijfers voor Noord Nederland toe te sturen 

aan PS 

15.11.2017 

(PS) 

13.12.2017  

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. GAE; financieel voorstel Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat wanneer er een concrete 

uitwerking is van het financiële voorstel GAE en de provincie 
overgaat tot daadwerkelijke betaling hij PS hierover eerst zal 
informeren. 
 

17.05.2017 15.11.2017  

2. VJN: organisatie 

ontwikkeling 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe voor de behandeling van de 
begroting 2018 een bijeenkomst te organiseren over de stand 
van zaken van de organisatieontwikkeling. 
 

24.05.2017 15.11.2017 Zie toezegging 08.11.2017: (korte termijn nr. 9) 

3. Provinciale 

kerngegevens 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de provinciale kerngegevens in 
het vervolg op de juist wijze (CBS gegevens) in de begroting 
worden opgenomen. 

08.11.2017 15.11.2018  

 
4. Vrouwen Kiezen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat ‘Vrouwen Kiezen’ in het vervolg 

niet onder ‘overige goederen en diensten’ wordt opgenomen in 
de P&C cyclus maar apart wordt genoemd inclusief financiering 
 

08.11.2017 15.11.2018  

5. Europese investeringen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese 
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt. 
 

08.11.2017 15.11.2018  
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Moties 

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. 

 

FCBE 08 11 2017: Gedeputeerde Brink wordt 

om een reactie gevraagd op 29 november a.s. 

 

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.  

 

 

FCBE: 08 11 2017: Gedeputeerde Stelpstra 

geeft aan dat er een rapport is verschenen. 

Begin 2018 zal dit besproken worden. Op korte 

termijn volgt een brief van GS. 

M 2017-9; Intensiveren 

aanpak mismatch 

arbeidsmarkt 

GS wordt verzocht om: 

Een ambitieus plan op te stellen waarmee de provincie de 

komende jaren bijdraagt aan het bestrijden van de steeds 

groter wordende mismatch op de Drentse arbeidsmarkt, 

met ruimte voor creatieve en beproefde methoden als b.v. 

de meester-gezel formule, en dit plan in het najaar 2017 

voor te leggen aan PS. 

 

PS 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017 FCBE 08 11 2017: Gedeputeerde Bijl geeft aan 

dat op 24 januari 2018 een workshop 

‘Arbeidsmarkt’ staat gepland waarin e.e.a. aan 

de orde komt. 

M 2017-10; 

laaggeletterdheid 

GS wordt verzocht om: 

Een nader onderzoek in te instellen van een 

PS 07.06.2017 15.11.2017  
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lectoraat/pratoraat bestrijding laaggeletterheid in overleg met 

betrokken stakeholders als ROC’s, hogescholen en 

instellingen als CMO STAMM 

Uitvoering aan dit onderzoek te geven en te rapporteren aan 

PS voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2017 

 

M 2017-23; Jaarlijkse 

Integriteitsdag 

PS spreken uit voortaan een jaarlijkse Integriteitsdag van 

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Drenthe te houden. 

 

PS 15.11.2017 15.11.2018  

M 2017-24; keurmerk veilig 

buitengebied 

GS wordt verzocht om: 

- In overleg te treden met onder andere het RIEC 

Noord, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid en de Drentse gemeenten om te 

onderzoeken op welke wijze, zoals bijvoorbeeld via 

het Keurmerk Veilig Ondernemen, aandacht 

gevraagd kan worden voor criminele activiteiten in 

het buitengebied. 

- De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018  

M 2017-25; Provinciale, 

nationale en Europese vlag 

in de Statenzaal 

Het Presidium wordt verzocht stappen te ondernemen die 

ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van het 

Drentsparlement zowel de provinciale, de nationale als de 

europese vlag zichtbaar wordt. 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018  

 




