de leden van de commissie wordt
verzocht hun eventuele opmerkingen
binnen acht dagen na ontvangst aan
de statenadviseur mede te delen.
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SAMENVATTING
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Woensdag 5 april 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 5 april 2017 is als bijlage opgenomen bij deze samenvatting.

Aanwezig:
de heer G. Serlie (voorzitter)
mevrouw J. Stapert, statenadviseur
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
de heer F. Bergwerf (50PLUS)
de heer H.J.L. Bronts (PVV)
de heer J.A. van Dalen (D66)
de heer B. van Dekken (CDA)
de heer F.D. Duut (50PLUS)
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA)
de heer H. Greven (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 D. Oosterveen (Sterk Lokaal)
de heer R.R. Pruisscher (CU), vervangt
dhr Van den Berg
de heer F. van de Pol (SP), vervangt
mevr. Dikkers
de heer J. Pottjewijd (PVV)
de heer H.J. Pragt (D66)
de heer J. Smits (VVD)
mevrouw L.A. Smits (SP)
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66)
de heer S.J. Vegter (CDA)
mevrouw G. Weerts (VVD)
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA)

Voorts aanwezig de leden van GS:
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.G. Jumelet (CDA)
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) vanaf
14:00 uur
de heer C. Bijl (PvdA)
Afwezig:
de heer A. van den Berg (ChristenUnie)
de heer R.A.A. Bosch (PvdA)
mevrouw G.J. Dikkers (SP)

1

1/2. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft aan dat de vergadering in het
teken zal staan van water zowel in vaste als in vloeibare vorm. Er is een speciaal welkom voor de
insprekers bij agendapunt 5, besluitvormingsproces IJs in Drenthe.
De agenda wordt bij aanvang van de vergadering ongewijzigd vastgesteld.
Na de eerste termijn van de behandeling van ‘het besluitvormingsproces IJs in Drenthe’ wordt op
voorstel van de voorzitter besloten om, gelet op de te verwachten duur van agendapunt 6 WMD, dit
punt door te schuiven naar de PS vergadering van 19 april a.s. Het Presidium zal worden gevraagd
hier mee in te stemmen.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5.

Besluitvormingsproces IJs in Drenthe

Mevrouw Weerts (VVD) geeft aan vanwege haar betrokkenheid bij de gemeente Hoogeveen niet aan
de discussie te zullen deelnemen en plaats te nemen op de publieke tribune.
Van het inspreekrecht wordt gebruik gemaakt door:
1. De heer J. Steenbergen, wethouder gemeente Hoogeveen.
2. De heer G. Koele, namens het Hoogeveens Ondernemers Collectief; zijn inspraakreactie is aan de
samenvatting gehecht.
3. Dhr. E. Klok, ambassadeur Kunstijsbaan Hoogeveen; zijn inspraakreactie is aan de samenvatting
gehecht.
4. De heer A.J. Vos, namens Kunstijsbaan Hoogeveen.; zijn inspraakreactie is aan de samenvatting
gehecht.
5. De heer J. Bols, namens St. Kunstijsbaan Hoogeveen e.o.
6. De heer J.M. Dekker, namens STV (schaats trainingsvereniging) ‘De IJshazen; zijn inspraakreactie
is aan de samenvatting gehecht.
7. De heer M. Out, burgemeester van Assen; zijn inspraakreactie is aan de samenvatting gehecht.
Toelichtende vragen worden door diverse fracties gesteld aan de insprekers met uitzondering van de
heer Vos (nr. 4) en de heer Bols (nr. 5). Voor de vragen wordt verwezen naar de videonotulering

Voorafgaand aan de bespreking wordt op diens verzoek eerst het woord gegeven aan gedeputeerde
Jumelet.
Gedeputeerde Jumelet: schetst de context waarbinnen de discussie plaats vindt.
De KNSB heeft duidelijk aangegeven dat het niet uitmaakt waar de IJsbaan in Drenthe zal komen. Dat
is het uitgangspunt geweest voor GS. In november 2014 is bekend geworden dat de Bonte Wever in
Assen ging sluiten. Daarmee ging de kunstijsbaan tot het verleden behoren. Het vorige college van
GS heeft aangegeven te hechten aan een bovenregionale ijsbaan. Dit voornemen is in het collegeprogramma opgenomen en weer later in de Investeringsagenda. Destijds is hierover een rapport opgesteld en met PS gedeeld.
In november 2015 zijn de plannen van eerst de gemeente Hoogeveen en later de gemeente Assen in
ontvangst genomen. Als snel was de conclusie dat de businesscases niet voldoende waren.

2

Uiteindelijk is gesteld dat voor eind 2016 de verzoeken met voldoende onderbouwing moesten zijn
ingeleverd. Hierover is aan PS een brief gestuurd, inclusief toetsingskader waar de plannen aan zouden moeten voldoen.
e
Er zijn inmiddels 2 subsidieverzoeken binnengekomen, een 3 verzoek vanuit Emmen was niet voldragen.
Het verzoek van Hoogeveen was voor het Kleine Bols stadion en van Assen voor Koenbouw (deze is
vertrouwelijk ontvangen).
Vervolgens heeft GS aan het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om naar beide plannen te kijken.
Op 2 maart jl. zijn er verdiepingsgesprekken geweest. De ingeleverde plannen waren nog niet voldoende. GS heeft aangegeven dat dit voor 31 maart wel het geval zou moeten zijn.
Vervolgens heeft GS een besluit genomen, een afwijzend besluit. Er wordt geen subsidie verleend
aan de beide initiatieven. Daarmee is de kwestie van de subsidieafhandeling afgesloten. Er is zeker
waardering vanuit GS voor het harde werken, maar met de constatering dat de subsidieverzoeken zijn
afgehandeld. Wel wil GS perspectief bieden.
Het college wil daarom PS voorstellen om de – in de Investeringsagenda genoemde – 5 miljoen euro
‘op tafel te houden’.
Nieuwe aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Er is gepoogd om kort na
elkaar met de gemeenten in gesprek te gaan, om het besluit op 31 maart toe te lichten. Het bleek niet
mogelijk om een afspraak te maken met de gemeente Hoogeveen anders dan om 08:00 uur in Hoogeveen. Dat is gebeurd. Daarna is er om 12:30 uur een gesprek geweest met de gemeente Assen;
met de initiatiefnemer en het gemeentebestuur.
Vervolgens heeft GS kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Hoogeveen, diezelfde avond, over garantstelling.
Aansluitend heeft de gemeente Hoogeveen op maandag 3 april jl. een verzoek tot subsidie bij GS
ingediend inclusief het volledige dossier.
Daarna heeft GS op dinsdag 4 april jl. met de colleges van B&W van beide gemeenten gesproken.
Samenvattende reactie van de fracties
De SP begrijpt dat er 5 miljoen euro is gereserveerd, maar vraagt zich af naar welke gemeente dit
geld zal gaan. Het lijkt er op dat ‘wie het eerst komt het eerst maalt’: Heel Drenthe is in verwarring,
hoe kan het dat er twee ideeën leven over wat er precies is gezegd door de gedeputeerde bij de gemeenten?
De PvdA onderstreept het belang van een kunstijsbaan en geeft aan dat de bestuurlijke druk wel hoog
is opgevoerd met als resultaat een daadkrachtig Hoogeveen en een woedende gemeente Assen.
Maar maakt Assen nu nog een kans? De PvdA gunt beide gemeente de kunstijsbaan en hecht aan
een kwalitatief goede bijdrage.
Sterk Lokaal verzucht dat de rijdende rechter hier aan te pas moet komen; KleineBols stadion versus
ICEworld. Meerdere malen komt naar voren dat ‘wie het eerst komt’ de 5 miljoen subsidie krijgt van de
provincie. Heeft Assen terecht kritiek of is het een slechte verliezer? Sterk Lokaal wil daar geen uitspraak over doen. Zij kijken vooral naar de rol van PS in dezen. Waar de gedeputeerde eerst PS niet
nodig was, is dit nu wel het geval en mag het Drentsparlement optreden als scheidsrechter.
De kaders zijn al door PS gesteld en het bedrag is al gereserveerd. Een apart besluit laten nemen
door PS is volgens Sterk Lokaal niet nodig. Het lijkt er op dat ingegrepen wordt door GS in de spelregels. Assen moet het worden. In Hoogeveen leeft het gevoel dat ze (toch) geen faire kans krijgen.
Sterk Lokaal vindt dat op deze manier een slechte indruk ontstaat van de Drentse politiek.
Voor D66 is het alsof de ‘Hoekse en Kabeljauwse twisten’ in Drenthe herleven.
Het is voor deze fractie de eerste vraag of het ‘molenaars principe’(JSt: wie het eerst komt het eerst
maalt) leidend is. Zo ja, krijgt Hoogeveen dan de subsidie? Wat betekent dit voor alle betrokkenen?
Zijn het wel eerlijke spelregels? En wat is de meerwaarde van het ‘molenaars principe’?
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Ook stelt D66 de vraag hoe GS het zou vinden als er twee ijsbanen zouden komen? Waarom is niet
aan het ingenieursbureau HasKoningDHV gevraagd wat het beste plan voor Drenthe is?
GL vindt het bijzonder dat op dit moment over de ijsbaan wordt gesproken. In december 2016 en vervolgens in januari en maart 2017 zijn de Staten op de hoogte gebracht en op die momenten was er
niets bijzonders aan de hand. Nu blijkt het ineens anders te liggen. Er is verwarring bij de initiatiefnemers. Zij willen – terecht – duidelijkheid over het ‘molenaars principe’. En is nu wel of niet aan de gemeente Hoogeveen de toezegging gedaan dat ‘wie het eerst komt het eerst maalt’?
PS verwacht van het college van GS een statenstuk met daarin een voorstel waar de subsidie uiteindelijk aan wordt toegekend, en niet enkel een passage in de Voorjaarsnota (VJN).
50PLUS merkt op dat – wanneer het ‘molenaars principe’ geen 1 april grap is – in ieder geval voor
iedereen hetzelfde startsein moet gelden. Nu lijken de criteria verschillend te zijn, dat klopt niet. Er
wordt zo een scheve schaats gereden.
De PVV: misschien was het handiger geweest van GS om beide partijen eerder te informeren. De
fractie stelt voor dat het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV eerst het plan onderzoekt en dat PS
vervolgens een besluit neemt. Welk besluit dat is, is afhankelijk van het plan wat voor ligt.
De VVD is van mening dat er ruimte is voor een kunstijsbaan in Drenthe. De randvoorwaarden zijn
echter dusdanig dat het niet eenvoudig is om daarvoor een plan te maken. Genoemde 5 miljoen euro
is weliswaar nog beschikbaar maar er is geen termijn bij afgesproken. Daarmee wordt er op de gemeenten druk gelegd. En moet de beoordeling zo worden uitgelegd dat het eerste plan als eerste beoordeeld gaat worden? Of worden er meerdere plannen aan PS voorgelegd? Op volgorde van binnenkomst beoordelen of nu alleen met uitsluiting van andere plannen dit plan beoordelen?
CU: het is jammer dat beide plannen niet robuust genoeg waren om voor te leggen aan PS. Terecht
zijn ze daarna afgewezen door GS. Er is een herkansing gegeven. De CU wil ook graag een ijsbaan in
Drenthe. De ruis die is ontstaan over de spelregels moet worden opgehelderd. De aanvragen moeten
aldus de fractie op volgorde van binnenkomst worden behandeld. De aanvragen zouden best beiden
in de commissie aan de orde kunnen komen, is GS ook deze mening toegedaan?
Het CDA geeft aan dat de kunstijsbaan op warme belangstelling van de fractie kan rekenen. Maar wat
betekent nu de volgorde van binnenkomst van de aanvragen? Wel vervolgstappen worden er gezet?
Na een (lange) schorsing geven de fracties in de tweede termijn de volgende reactie.
De fracties van CU, CDA, VVD en PvdA geven aan dat de schorsing is gebruikt om de zaak scherp te
krijgen. GS behandelen de volgorde van binnenkomst van de plannen en PS nemen het besluit. Voor
de CU geldt dat wanneer de gemeente Assen rond 18 mei met een plan komt beide plannen behandeld kunnen worden. De VVD hecht er aan dat GS de vaart er in houdt.
Het CDA en de PvdA vinden vragen over het al dan niet meenemen van een plan van de gemeente
Assen te hypothetisch. PvdA tekent daarbij aan dat zorgvuldigheid voorop staat.
De PVV, 50PLUS en de SP willen graag beide plannen behandelen. SP wil dat beide plannen naast
elkaar worden beoordeeld, en niet ná elkaar.
GL wil een brief van GS waarin duidelijk staat welke stappen door het college worden gezet zodat
iedereen, ook de buitenwereld weer waar ze aan toe zijn. Voldoet het plan aan de toetsingscriteria,
e
dan volgt een statenstuk waar PS een besluit over zullen nemen. Mocht er een 2 plan komen, dan
e
graag wel gelijk bekijken en niet wachten tot het 1 plan behandeld is, aldus GL.
Het verzoek aan de gedeputeerde is om hierover een toezegging te geven.
D66 sluit hierbij aan. Sterk Lokaal wil gemeld hebben dat waar het hier over gaat geen goed beeld
geeft over de Drentse politiek
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Jumelet: de gemeenten hebben ieder een aparte brief ontvangen. Hij heeft bij de gemeentebesturen teleurstelling gezien over de afwijzing van de subsidie. Toch kan het niet helemaal
verrassend zijn geweest omdat de criteria waar aan moest worden voldaan eerder waren gedeeld. GS
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willen nog een perspectief bieden, ook omdat er waardering is voor de inzet.
Gemeenten moeten er voor gaan. Ook gebiedsontwikkeling zal worden meegenomen.
Er is afgesproken dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, dat kan ook niet
anders. Hij is verbaasd dat dit is geïnterpreteerd als ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.
Hij heeft de gemeenten ook aangegeven dat de toekenning van de subsidie aan PS zal worden voorgelegd.
De opmerking van D66 over het ‘molenaars principe’ is z.i. een eigen leven gaan leiden.
De afhandeling van de aanvraag doorloopt een procedure en daar staan 13 weken voor. Hij kan ter
vergadering niet aangeven of hetgeen Hoogeveen heeft aangeleverd, compleet is. Wel dat er een
heel pakket is ingeleverd door de gemeente. Als het compleet is gaan de 13 weken lopen. Daarna
komt GS met een voorstel naar PS. In de vorm van een Statenstuk, zo is de wens van de commissie.
Wanneer het stuk niet compleet is komt er ook geen voorstel naar PS.
Wanneer er van de gemeente Assen ook een plan binnenkomt, stel dat dit voor 18 mei is zoals door
de inspreker als mogelijkheid is genoemd en ook deze aanvraag voldoet, is het vervolgens aan PS om
een besluit te nemen.
De volgorde is bekend, de keuze is aan PS. Als de Staten van mening zijn dat ook Assen moet worden voorgelegd dan is dat aan PS. PS maken de keuze, GS voert uit. Er zal niet worden gewacht tot
e
het 2 plan binnen is alvorens het eerste plan te beoordelen.
Desgevraagd geeft hij aan dat PS weliswaar niet de toetsingscriteria heeft vastgesteld, maar hiervan
wel in kennis is gesteld. Het staat PS vrij om een aantal zaken aan de toetsingscriteria toe te voegen.
Wanneer PS een besluit voorgelegd krijgen is nog niet bekend, mogelijk voor het zomerreces 2017.
Verder geeft hij aan dat niet de spelregels tijdens het spel zijn gewijzigd. Het spel is afgelopen als het
gaat om subsidie die kon worden gevraagd. In het nieuwe vervolg zijn er nieuwe voorwaarden aan
verbonden.
In tweede termijn geeft gedeputeerde Jumelet aan:
Goed naar de bijdragen te hebben geluisterd en zal zorgen dat PS op korte termijn (binnen een week)
een brief ontvangen met daarin de besluitvormingsprocedure beschreven.
Als de gemeente Assen zich aandient, zal ook dit plan in behandeling worden genomen. Het is aan
PS om een er een finale ‘klap’ op te geven.
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe:
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe zorg te zullen dragen voor een brief naar PS over de te zetten stappen i.h.k.v. het besluitvormingsproces IJs in Drenthe (JSt: die brief is op 13 april 2017 aan PS toegezonden).
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat wanneer er nog vragen zijn aan GS deze
schriftelijk kunnen worden ingediend en op zeer korte termijn zullen worden beantwoordt.
7.

Samenvatting van de vergadering 18 januari 2017 en de lijst van toezeggingen

De samenvatting van de vergadering van 18 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting
gehecht.
8.

Ingekomen stukken

De commissie stemt in met het behandeladvies bij de ingekomen stukken.
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9.

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

EU-aangelegenheden:
De voorzitter van de statenwerkgroep DrEUn, de heer du Long, vraagt aandacht voor de Dag van
Europa op 24 mei a.s. in het provinciehuis. Het thema is de arbeidsmarkt kansen in Europa. Bijzondere gast is EP, Agnes Jongerius. Hij doet een oproep aan de commissie om hierbij aanwezig te zijn.
Gedeputeerde Stelpstra:
In het Comité van de Regio’s is een advies uitgebracht over ‘start-up en scale-up’ projecten. Drenthe
is hierin ook actief. De rapporteur hiervan is door de provincie uitgenodigd om dit toe te lichten.
Van 24 – 28 april a.s. wordt de Hannover Messe gehouden; Noord-Nederland (NNL) zal daar goed
zijn vertegenwoordigd o.a. met de Health Hub.
Op 26 april a.s. vindt een bestuurlijk overleg van NNL plaats over energie en klimaat met Niedersachsen er zal een akkoord worden getekend: ‘energie zonder grenzen’.
Op 31 maart jl. is er een taskforce geweest over klimaat en energie (CPMR) waarbij ruimtelijke ordening een rol speelt. Gekeken wordt hoe de provincie(s) een rol kunnen spelen in deze werkgroep.
Tot slot geeft de gedeputeerde aan dat over 2016, 29% van de toegekende subsidies aan het noorden
i h.k.v. VIA (versnelling innovatieve ambities), die is gericht op versterking MKB en CO2 reductie, in
Drenthe is terecht gekomen.
Voor de tender kennis en innovatie geldt dat 33% van de aan het noorden toegekende subsidie in
Drenthe is terecht gekomen.
SNN:
Gedeputeerde Brink:
Binnen het SNN wordt discussie gevoerd over hoe het SNN ‘in een nieuwe jas’ kan worden gestoken:
SNN 3.0.
Zodra hierover meer bekend is, zullen de staten hierin worden meegenomen.

10. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 18:20 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 17 mei 2017.

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
17 mei 2017.

, voorzitter

, statenadviseur
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Goedemiddag beste Statenleden, college en overige aanwezigen.
Mijn naam is Gerrit Koele voozitter van Het HOC
Het HOC is de koepelvan de drie ondernemersverenigingen die Hoogeveen rijk is
Deze verenigingen zijn de CHO, Combinatie Hoogeveens Ondernemers met name het
grootbedr¡f vertêgenwoordigend, de Zakenkring Hoogeveen met name voor het MKB
bedr¡if en íast bui not least de vereniging Centrummanagement die de belangen van de
400 bedrijven in het bizz-gebied behartigt.
Namens het HOC heb ik vrijdagavond jl. bijde gemeenteraadsvergadering ingesproken.
ln de verste verte heb ik toen niet bedacht dat het nodig zou ziin om vandaag, in uw
midden, nog eens te môeten herhalen wat het belang is dat de lJsbaan in Hoogeveen
komt.
Voor het HOC was de kogel, na een langdurig en in onze ogen ogen uitersl zorgvuldig
proces, door de kerk.
be besluitvorming in uw gremium, de Provinciale Staten, zou, zo was de algemene

veronderstell¡ng, slechtseenformaliteitziin.
Hoewel we ons totaal niet kunnen voorstellen dat hierover nu anders door u wordt beslist,
willen we desalniettemin toch nog even het volgende aan u kwiit.
Vanaf het prilste initiatief heett het HOG de plannen om tot realisatie van een kunstijsbaan
te komen, omarmd en daar waar mogeliik gesteund.

* Hoogeveen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedriifsleven,
* een dito leeË en woonklimaat,
* het belang van een sterke economische agenda,

zijn de steevast terugkerende agendapunten in het periodieke overleg met de gemeente.
Op tal van terreinen heeft de gemeente slagen gemaakt. Een geweldig sportpark ( het
Bentinckspark), sportgemeente van het iaar, de beste binnenstad etc.
Hoogeveen staat niet stil, maar er is meer nodig in onze optiek.
Het Hoogeveens affiche zalveel baat hebben bij een bovenregionale dagattractie, was en
is onze (gemeente/bedrijfsleven) gemeenschappeliike conclusie.
Denk daarbij aan het prachtige plan van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen.
Het Kleine Bols Stadion kan nameliik, naar onze vaste overtuiging, die biions levende
ambitie invullen.
Daarmee wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling van Hoogeveen
en ook versterkend werkend op het imago van Hoogeveen.
Ook is het onmiskenbaar van belang voor de genoemde relevante vestigingsaspecten.
Een geweldige kans voor Hoogeveen.
Het past volledig in de noodzakelijk dynamiek om ook op de langere termiin succesvolte
zijn en te blijven.
Het succesvol terugdringen van de werkloosheid nu, is geen garantie om ook op de
langere termijn op dat terrein te excelleren.

Daarover ziin diverse studies verschenen die blootleggen dat onze Drentse culfuur,
gebaseerd op nuchterheid en bescheidenheid, ons in de weg zitten om daadwert<ei¡t<e
innovatief en bakens verzettend bezig te zijn.
ln herinnering roep ik u bijvoorbeeld het rapport van de Commissie Vollebregt ihkv
Vierkant voor Werk.
Veel bedreigingen maar ook kansen, althans
wanneer we erin slagen het tij te
keren en de bescheidenheid de rug toe te keren!
De Hoogeveense gemeenteraad heeft dat goed begrepen en de lJsbaan bij de horens
gevat.
We hebben zeer veel waardering voor de
met elan en voortvarendheid,
waarop dat op 31 maart is gebeurd.
Hoogeveen verdient die lJsbaan.
Overigens..... net als aldie Drentse schaatsers die al veel te lang Drents ijs ontberen.
Ook die ziin het beste af met het Hoogeveens plan, simpel van o-pr"t en meOe daardoor
op korte termijn realiseerbaar.

wijze,

Tot slot:
Ook na maanden van inhoudeliike studie door GS op de aangeboden plannen, kon, op
inhoudelijke gronden, blijkbaar geen keuze gemaakt worden.
Beide plannen zullen dus zowel hun voor en tegens hebben gehad.
Per saldo echter beiden goed genoeg om de nóodzakelijke subsidie van de provincie te
ontvangen.

Terechtkomend inzo'n status quo, vinden wijdat er maar één partij aanspraak zou mogen
maken op de provinciale subsidie.
Niet in alle bescheidenheid, maar Hoogeveen komt het toe.
Het-is de hoogste tijd dat na Emmen met het prachtige wildlands en
na Assen met z'n befaamde TT en wat daar annex aañ is,
er best wat provinciaals geld naar Hoogeveen mag vloeien.
Dat vindt het HOC en daar zijn we vast niet de enige in.
Dat vorenstaande gtaat natuurliik los van onze eerder aangehaalde mening dat
dat er een kwalitatief hoogwaardig proces is doorlopen,
waarin er maar een conclusie mogelijk is
namelijk dat de subsidie aan het Hoogeveens plan verleend dient te worden.

wij vinden

Dank voor uw aandacht en ik wens u, namens de Hoogeveense Ondernemers, een goede
vergadering,

Gerrit Koele

Mijn naam is Ewout Klok, samen met
ondernemer Wim van de Beld en
burgemeester Karel Loohuis
ambassadeur voor de schaatsbaan in
Hoogeveen.

ln 201 5 werd Hoogeveen Sportstad
van het jaar. Hoe kan dat ook anders
met een sportaccommodatie als het
Bentinckspark.
B¡ljarten

- Tennis -Squash - Voetbal -

Wielrennen Korfbal - Hockey Duiken

- Zwemmen - Watersport.

Al deze sporten zijn te beoefenen op
het Bentinckspark.
Welke andere sportplaats kent een
sportpark met zoveel faciliteiten
midden in het centrum. En dan ook
nog een sportpark datzo goed
bereikbaar is vanuit alle windstreken.
I

Hoogeveen heeft sporticonen
voortgebracht als Vivianne Miedema
met vrouwenvoetbal, Erik Dekker en
supertalent Jens Dekker met
wielrennen en Olhaco met volleybal.
Zonder noemenswaard ige faci iteiten
hebben o.a. Jan Bols, Piet Kleine en
recentel¡jk lngmar Berga, Nederland op
de kaart g ezet met de schaatssport.
I

Als ambassadeur ben ik de afgelopen
twee jaar nauw betrokken geweest b¡j
het schaatsbaandossier.
Een dossier dat startte in 2004, 13 jaar
geleden.

2

Avonden hebben we vergaderd. Tijd
noch moeite hebben we gespaard. Met
maar één missie..hoe gaan we een
overdekte kunstijsbaan realiseren in
Hoogeveen.
Dat hebben we als ambassadeurs
gedaan door een voorstel in te dienen
van een obligatiefonds.
Een fonds die gevuld gaat worden met
geld van ondernemingen maar
JU4-UYLLI-)L,
eventueel ook van uw buurman. ô 1

/L

0nT

En ú\fr is het allerbelangr¡jkste van d¡t
obligatiefonds.

De Kunstijsbaan Hoogeveen is een
schaatsbaan van ons allemaal.

3

We creëren ambassadeurs, we
creëren verbindingen en we creëren
een netwerk d ie grensoverschrijdend
zal zijn.
Afgelopen naj aar werd ons een
deadline gesteld.
Voor 31 december moesten we ons
plan indienen.
We waren ons bewust van het feit dat
we nog een relatief klein gat hadden te
dichten in een veelomvattend plan.

We hadden de hoop dat de provincie in
zou zien dat Hoogeveen haar beste wil
en inzet had laten zten en dat het
Hoogeveen menens was de
Kunstijsbaan te realiseren.

,l

We hadden de hoop dat de
Gedeputeerde Staten Zuidwest
Drenthe deze kans zou gunnen.

Afgelopen vrijdag ,31 maart.
Het verlossende woord van het
College.

"Het plan was onvoldoende robuust,
maar er is ook geconstateerd,
sprekende voor Hoogeveen, dat het
plan kansrijk en haalbaar /'s".
"

Het staat er nu zo voor dat de

gemeente die het eersf met een plan
komt waarvan het machtigste orgaan
van die gemeente, (de gemeenteraad),
haar officiële goedkeuring aan geeft,
die krijgt de subsidie voor het
realiseren van een kunstijsbaan".

I

De gedeputeerde verliet het vertrek.

Wat er toen gebeurde was magisch.
Zonder het ooit letterlijk te hebben
uitgesproken bleek er een
buitengewone synergie te zi¡n ontstaan
tussen openbaar bestuur,
ondernemend Hoogeveen en de
gewone burger.

We keken elkaar aan en dachten toen
alleen maar: "Als dát zo is, zijn we wel
héel d¡chtbij!"

- En nee, het wás geen overhaast
besluit!

En nee, het g¡ng niet met stoom en
kokend water!

{

Wat er die vrijdagmorgen gebeurde
was eensgezind de schouders er
onder!
Samen op de barricaden!

Volk en gekozen
vo I ksve rtege nwoo rd i g e rs !

We hebben eindel¡jk wat we 'oh zo
graag willen hebben'. een eigen
markant Unique Selling Point:

Het'Kleine Bols Stadion' in het
mooiste sportpark van Drenthe!
Van Hoogeveen, door Hoogeveen!
Weloverwogen hebben we de stap
gezet. En we hebben de wil en wens
van Hoogeveen zéér doortastend
opgepakt.

l

Het Hoogeveens college kwam blj
elkaar en besloten werd de
Gemeenteraadsleden te vragen om die
vrije vrijdagavond te gebruiken om zich
te laten informeren over wat er die
ochtend door de gedeputeerde was
verteld.
En de Gemeenteraad besloot unaniem
dat het t¡jd was d¡t zo gewenste plan
dan ook maar direct te omarmen!

Grote complimenten voor dit
doortastend optreden, het lange
voorbereidende traject welke al lang
geleden is ingezet door de St¡chting
Kunstijsbaan Hoogeveen en de
medewerkers van de Gemeente
Hoogeveen.
En u zult het wel weten. ondernemers
hebben het over het algemeen niet zo
op met overheidsbesturen.
8

Maar hier werd geluisterd én gedaan
wat een groterwens was van
H oogevee n¡I1et Provi nci ad Col lege
wilde kennelijk een wedstrijd,
Nou,

We hebben die glansrijk gewonnen!

Maar waarom sta ¡k dan nu, h¡er, dit
allemaal euforisch te vertellerì. .
.

Omdat ¡k nu het gevoel heb dat wij, de
Hoogeveners, Olympisch kampioen
Allround schaatsen zijn geworden
maar dat de wedstrijdleiding de
winnaar niet bevalt en daarom de
spelregels maar aan gaat passen.

s

"Het kan toch niet waar zijn dat die
Drenten daar in het Zuidwesten een
schaatsbaan voor elkaar krijgen? Nee,
dat kan en mag niet!"
Burgemeester Oud en wethouder Smid
doen huilie, huilie op Social Media, TV
Drenthe en zelfs b¡j de opening van de
Bedrijven Contact Dagen!

ln plaats van felicitaties en zich een
waardig verliezer te tonen, word alles
uit de kast getrokken om d¡t besluit
weer te niet te doen.
Op basis van deze onsportiviteit
verdient het Asser Gemeentebestuur
het niet dat de schaatsbaan in Assen
komt.

Help dan liever de Asser binnenstad
om zeep met een Factory Outlet
Center.
/r)

Want laten we wel zijn: U gelooft toch
wérkelijk niet dat het aankwam
op een paar uur op een mooie zonnige
vrijdagmorgen ergens rn Drenthe?

Nee,w¡j hadden de zaken wel voor
elkaar!
/,{r''d
Politieti ¡s d¡t een gang
uiterst curieus is.

van zaken die

lk ben benieuwd hoe gedeputeerde
Jumelet ztch in deze kwestie opstelt.
lk ga er vanuit dat hij pal staat achter
zijn (aan ons uitgesproken) spelregels

We hebben tot drie keer toe met klem
gevraagd of het échtzo was dat het
pr¡ncipe 'Wie het eerst komt, het eerst
maalt' van toepassing was.

lt

En dus niet de behandeling van het
plan zoals door sommigen wordt
beweerd.

Tot drie keer toe werd dat bevestigd.
Ð'

(Het begint al mooi op het Paasverhaal
te lijken)

Politiek heeft al de naam
onbetrouwbaar te zijn, b¡j elk ander
besluit wordt die onbetrouwbaarheid
bevestigd.
En dan snap ik Wethouder van Assen
Albert Smid helemad wanneer hij het
heeft over een Bananenrepubliek.

@

t2

Met andere woorden: dan ts
Gedeputeerde Jumelet in mijn optiek
zijn ambt niet waard...,

en bewijst dat maar eens te meer dat
Drenthe bestaat uit Assen en een paar
forenzen dorpjes.

lk heb nú al met Waarnemend
Commissaris van de Koning Van
Aartsen te doen!
lk sloot afgelopen vrijdag af in de
raadszaal van Hoogeveen met de
woorden.

"lk wens n, Hoogeveense
Gemeenteraad, veel wijsheid toe!"
Maar het zou een blamage zijn dat nu
opnieuw te vragen. Want d aar zitten
toch geen nitwits.

t9

Daar zitten mensen gekozen door de
bevolking.

En ik ga er vanuit dat u, leden van de
Provinciale Staten, zich niet wilt
plaatsen boven uw part¡jgenoten, door
hen dlt behaalde kampioenschap te
ontnemen.
Daarom doe ik een hartgrondig beroep
op wilskracht en doortastendheid! Laat
zien dat u de rug recht houdt. Gedane
zaken nemen geen keer.

Assen staat synoniem voor TT en
Superbikes.
Emmen staat synoniem voor Wildlife
Hoogeveen staat voor volkssporten in
optima forma.

tq

Precies waar Hoogeveen om bekend
staat. "Doe maar norm aal dan doe je al
gek genoeg" maar ondertussen wel in
het bezit van de meest geoutilleerde
sportaccommodaties die nergens in
Drenthe te vinden zijn Maar wél in
Hoogeveen op het Bentinckspark!
Een schaatsbaan in Hoogeveen.

Van Hoogeveen, Door Hoogeveen.
lk dank u voor uw aandacht.

tÇ

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Mijn naam is Albert Jan Vos en sinds 1992 ondernemer in Hoogeveen. Ondernemer
in Entertainment en Publieksvermaak. Eigenaar van het bekende Luxor Theater in
Hoogeveen, thans VUE Cinemas en Grand Cafe Het Postkantoor in Hoogeveen.
lk heb het ondernemen in Drenthe, en in het bijzonder in Hoogeveen, altijd als zeer
prettig ervaren. En met name in de laatste 20 jaar heeft Hoogeveen zich enorm
getransformeerd in een ondernemersstad. Een stad waar de overheid en het
bedrijfsleven steeds vaker hand-in-hand gaan om nieuwe initiatieven te ontplooien
en om te zorgen dat de leefbaarheid voor inwoners en omwonenden in het
verzorgingsgebied van Hoogeveen goed is. De uitverkiezing tot "Beste binnenstad
van Nederland" is dan niet geheel toeval te noemen.
Maar Hoogeveen is een van de drie grote steden in Drenthe. ln Assen en Emmen is er
ook veel gebeurt. Enorme sommen publiek en privaat geld zijn de laatste jaren
geinvesteerd. Dat is goed voor Drenthe in het algemeen maar laten wij niet vergeten
dat de Westzijde van Drenthe het moeilijk heeft en zoekt naar mogelijkheden om ook
zichzelf staande te kunnen houden. Zo doet Meppel er alles aan om een nieuwe
bioscoop te kunnen krijgen en vandaag HIER zitten wij bij elkaar om te zorgen dat
Hoogeveen zijn zo gewenste schaatsbaan definitief kan toe-eigenen.
Assen profileert zich als Hoofdstad van onze prachtige provincie en heeft met TT
World alle internationale flair in huis. Het zou onze ultieme Drentse doelstelling
moeten zijn om Max Verstappen de GP van Assen te laten winnen op het verbouwde
circuit. Dat is goed voor heel Drenthe!!
Assen kreeg eerder al De Nieuwe Kolk met volwaardig theater, bioscoop en
bibliotheek en kan zich ook daarmee prima profileren als hoofdstad.

ln Emmen is Wildlands gekomen. Tezamen met het Atlastheater heeft Emmen een
nieuw centrum ontwikkeld waar de Emmenaren terecht trots op zijn. En het ziet er
naar uit dat Wildlands ook de komende jaren nog enorm zal uitbreiden waardoor de
bezoekersaantallen boven de 2 miljoen zullen stijgen.
Wederom ben ik als Drentenaar en Hoogeveense ondernemer enorm trots op onze
provincie en op onze buurman Emmen. lk gun het ze echt van harte!
Maar Drenthe heeft, zoals gezegd, ook die Westkant. De mega investeringen in de
Oostkant zullen vele bezoekers uit de Westzijde aantrekken. Het is nu de taak van De
Provincie om ervoor te zorgen dat ook de accommodaties en voorzieningen aan de
linkerkant van het spectrum blijven bestaan dan wel worden uitgebreid.

Daar moeten wij als inwoners, politici en ondernemers van Hoogeveen zelf ook het
initiatief in blijven tonen. En dat hebben wij gedaan door heel serieus en goed
onderbouwd het plan voor de schaatsbaan in Hoogeveen te lanceren.

lk hoef u níet uit te leggen wat het belang is voor Hoogeveen dat de schaatsbaan hier
gevestigd wordt. Wel geef ik u mee dat de ligging van Hoogeveen strategisch ook nog
de beste keuze is gezien de ligging van Hoogeveen t.o.v. Overijssel, de Randstad en
Duitsland. En Hoogeveen heeft er gewoon recht op!
Het bedrijfsleven en de gemeente Hoogeveen hebben samen twee jaar gewerkt aan
dit plan. Niet hoog uit de lucht gegrepen maar gefundeerd met een nuchtere kijk op
de zaken.

Afgelopen week heeft Hoogeveen echt laten zien wat het kan. Kansen komen
namelijk niet vaak voorbij in het leven maar als ze er zijn moet je bereid zijn om met
vereende kracht alle zeilen bij te zetten om die kans te grijpen. De spelregels waren
namelijk duidelijk en de wil en lef van Hoogeveen om nu de schaatsbaan binnen te
halen is omgezet in een krachtig beleid.
Toals misschien bekend ben ik een bioscoopman in hart en nieren. De Oscaruitreiking
is voor mij ieder jaar een hoogtepunt. Behalve afgelopen jaar..
Terwijl de speech van de winnaar in volle gang is, wordt er vanuit de coulissen plots
een tweede team aangewezen als winnaar van het Goud. De hele wereld was in
schok. lk kon niet geloven dat dit echt gebeurde.
Op dit moment voel ik mij net zo. Hoogeveen heeft de wedstrijd voor de schaatsbaan
gewonnen maar plotseling komt er weer iemand uit de coulissen die stelt dat de
regels worden gewijzigd en dat de uitslag opnieuw moet worden bezien.
Die regels zijn en waren duidelijk. Hoogeveen heeft als eerste de vereiste financiële
bodem onder het ijs gelegd en mag zich verheugen op de komst van de schaatsbaan.
Het heeft er hard voor geknokt en dat heeft zicht vertaald in dit (broodnodige)
succes.

Het is aan u om nu te bevestigen dat Hoogeveen heeft voldaan aan de regels van het
spel. Onze nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Jozias van Aartsen kan nu met
een gerust hart zeggen: AND THE SCHAATSBAAN GOES TO.........HOOGEVEEN!!

lk dank u voor uw tijd.

I

nspreekrecht 5- 4-2017

Vz leden van prov.staten enbelangstellenden.
lk ben Jaap dekker vz van de schaatstrainingsvereniging de lJshazen uit Zuidwolde
Vanmiddag wil ik graag inspreken bij het onderwerp kunstijsbaan.
Een hot item dezer dagen hoewel ijs weinig warrnte kan verdragen.
Het sluiten van de kunstijsbaan heeft veel reuring doen ontstaan onder de schaatsers
maär ook onder de bestuurders. Als vereniging waren we g€noodzaakt om te verkassen
naar een andere baan na 35 jaar. { zün opgericht ¡n 1982)Trouw naar Assen gereisd te
hebben. Dit gaf veel reuring .
Gelukkig waren er al snel 2 initiatief groepen Assen en Hgv die zich hard wilden maken
voor een nieuwe kunstüsbaan. Hgv al in een eerder stadium ook al eens.
De geschiedenis herhaalt zich bij de bouw van de vorige kunsti¡'sbaan waren beide
plaatsen ook in beeld.
De situatie is nu echter anders dan toen , er was noE geen kunstijsbaan in Groningen en
de plaats Assen was daarmee aannemelijk.
Nu echter liggen deze 2 banen zo dicht bij elkaar dat concurrentie niet uitgesloten kan
worden. Verder is de gekozen optie in Hoogeveen danook veel beter gekozen tussen de
andere nu nog bestaande ijsbanen in. Verzorgingsgebied Assen 80.000 mensen en Hgv
317.00 mensen. Ook reactie van Rieks Poelman is sprekend en vergelijkbaar met deze
cijfers.
Een voordeel van is dat dq reistijf, gemiddB.ld naar een kunstijsbaan dan kleiner is wat
ook een co2 besparirü'öæh 6ñ äi,iPiáiËilmaat bezoekers veetat met de auto komen.
Ook heel blij met de toezegging van de provincie om 5 rniljoen bii te dragen in de
realisatie van een nieuwe kunstijsbaan.
lk sla een stuk in de tijd over , wij als schaatsers houden snelheid maar ook van
zorgvuldigheid. Soms moet je in een split second bepalen wat je moet doen want het
gaat erorn om als eerste over de streep te komen.
Terug naar het onderwerp
Wat snelheid van handelen betreft daar hebben we afgelopen weekend ook een sterk
staaltje gezien .na voor de tweede keer een plan afgekeurd gezien te hebben omdat de
fínanciên niet het plan afdekte heeft gemeenteraad van Hgv de koe bij de Hoorns gevat
en chapeaux de gaten gedicht en de garanties gegeven.Dit is een vorm van adequaat
reageren en op het juiste moment tee€¡aanJn'-^L)e,Als vereniging waren we blü en tevreden met de voorwaarden die de gedeputeerde
gesteld had en waar nu aan voldaan is.
De afgelopen jaren hebben we rneermalen gezegd er zit geen voortgang in het proces
en als îk deze reactie kreeg dan antwoordde ik vaak een b¡'oedende kip moet ie niet
storen ,mâar broeden op onbevruchte eieren schiet ook niet op.
ls er oneerlijk gespeeld nee, heeft de ene partü meer tijd gehad dan de andere. Hier zal

vast nog vaker over Eesproken worden . Bij het vaststellen van een agenda kan iedereen
zeggen of het uitkomt of niet,achteraf klagen is niet neties.
Dus nogmaals de actie van de provincie in de naam van gedeputeerde Jumelet heeft
misschien ongewild een stroomversnelling tot gevolg gehad die ertoe kan leiden dat er
na volgend seizoen een kunstiisbaan in Hgv staat.
Hiermede is ook de wens van het gewest Jonkers in vervulling gegaan die er steeds op
aangedrongen heeft om zo snel mogelijk een kunstijsbaan te realiseren.
Als vereniging zouden we graag zien dat dit vanrniddag bekrachtigd wordt in deze
vergadering van de prov. Staten.
lk dank u voor de aandacht

.

Vanmiddag vergaderen Provinciale Staten over de ontwikkelingen rond de ijsbaan.
Namens de gemeente Assen bracht ik zojuist het volgende naar voren:
Voorzitter, geachte commissie, andere aanwezigen,
Ik vind het heel bijzonder om hier te staan.
Het is geen usance dat een burgemeester inspreekt bij Provinciale Staten.
Ik stond hier één keer eerder.
Dat was nog als burgemeester van Borger-Odoorn en ging toen over de windmolenplannen in de
Veenkoloniën.
Strekking van mijn bijdrage toen, was dat de wijze waarop de procedure liep gegarandeerd voor
ellende zou zorgen en geen recht deed aan een goed democratisch proces en aan zorgvuldige
belangenafweging.
En nu sta ik hier opnieuw.
Met haast een identiek verzoek: zorg voor een goed democratisch proces en voor een
zorgvuldige belangenafweging.
Dat is ook de belangrijkste reden dat ik hier sta en niet onze sportwethouder Albert Smit.
Ik doe een beroep op u om ervoor te zorgen dat er een zorgvuldig en goed besluit wordt
genomen.
Ik zou natuurlijk een hartstochtelijk betoog kunnen houden over de vele pluspunten van het Asser
initiatief.
De plussen voor zowel de Drentse Economie, het onderwijs, de werkgelegenheid en het beter
bedienen van meer sporten. Of over het stimuleren van particulier initiatief.
Maar dat is wat mij betreft voor een andere keer.
Vandaag vraag ik u vooral om zorgvuldigheid.
En vraag ik u om na te denken over op welke wijze je als Staten uiteindelijk een keuze moet
maken tussen twee totaal verschillende initiatieven. Want die kant lijkt het op uit te gaan.
Toen ik vrijdag de brief las van Gedeputeerde Staten ben ik enorm geschrokken.
Ik voorzag heel veel gedoe en heb dan ook gelijk contact gezocht met waarnemend commissaris
Brink en collega Loohuis, met de ambitie om dat te voorkomen.
Dit kon niet de wijze zijn waarop het ijsbaandossier tot een apotheose ging komen.
Er dreigde een molenaarsprincipe en dat is slecht voor de zorgvuldigheid en dat is zeker geen
garantie voor het beste besluit.
Gisteren is hierover gesproken met uw college, onze Hoogeveens colleges en wethouder Smit en
ik.
Mijn samenvatting van dit gesprek: er is geen sprake van wie het eerste komt, die het eerst
maalt.
Ik zou dat graag, ook van u, bevestigd krijgen.
Wat er op redelijke termijn op tafel ligt, ligt op tafel.
In de brief aan GS, die u in afschrift heeft gekregen, vraagt het college van Assen nadrukkelijk
om tijd, om een zorgvuldig proces met onze raad te kunnen lopen.
Ik zou die tijd graag van toegezegd zien.
En tot slot herhaal ik mijn oproep om na te denken over de wijze waarop u de initiatieven wilt
beoordelen. In de pers las ik (en ik hoorde het vandaag ook) dat Hoogeveen de baan zou moeten
krijgen omdat "ze nu wel eens aan de beurt zou zijn".
Of omdat ze (en dat vind ik op zich heel knap gedaan) omdat ze binnen een paar uur een
raadsbesluit hebben weten te arrangeren.
Volgens mij gaat het daar allemaal niet om.
Ik verwacht van mijn provinciebestuur een integrale en brede afweging van alle betrokken
belangen. Van alle plussen en minnen.
Dat gaat veel verder dan het kijken naar een ijsbaan in wat voor verschijningsvorm dan ook, door
alleen te focussen op een beperkte subsidieprocedure.
Dank voor de gelegenheid om dat hier met u te mogen delen.
Marco Out
Burgemeester gemeente Assen

Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 5 april 2017
Naam

Omschrijving

Statencommissie korte termijn
Gedeputeerde Brink: zegt toe met een voorstel te zullen komen
1. INCAS3
om de ‘lessons learned van INCAS3 met de commissie te
bespreken in een aparte bijeenkomst in het voorjaar van 2017
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe na te zullen gaan of de
2. NRK rapport ‘op eigen
benen?’
evaluatie van de sociale allianties aanwezig is en zo ja, of PS
hierover op korte termijn kunnen beschikken.
3. Subsidie Added Emmen Gedeputeerde Bijl: zegt toe de vraag of de subsidieverlening
Hightech Campus
aan Added Hightech Campus in porties van € 150.000 wordt
voorgelegd aan de PS, schriftelijk te zullen beantwoorden
Gedeputeerde Jumelet zegt toe zorg te zullen dragen voor een
4. IJsbaan Drenthe
brief naar PS.

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

26.11.2016

01.04.2017

√ afgehandeld: bijeenkomst zal plaatsvinden op
31 mei a.s.

18.01.2017

01.02.2017

√ afgehandeld; informatie toegezonden 3001
2017

18.01.2017

01.03.2017

05 04 2017

20 04 2017

√ afgehandeld bij brief van 13 april jl

25.05.2016

01.11.2016
18.01.2017

FCBE 29/6, ged. Bijl: besluitvorming over de
Drentse Duitslandagenda volgt in januari 2017
FCBE 18/1: ged: Bijl: de Drentse Duitslandagenda
wordt besproken in de werkgroep DrEUn op 8
maart 2017. Daarna zal deze worden voorgelegd
aan PS.

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Drentse
Duitslandagenda

Gedeputeerde Jumelet (Bijl): zegt toe dat in het vierde kwartaal
2016 een Drentse Duitsland Agenda aan PS zal worden
voorgelegd ter vaststelling.

FCBE: Du Long. DrEUn komt met een advies naar
de fracties.
2. Cultuurnota

3. Arbeidsmarkt en
Onderwijs

Versie 12 mei 2017

Gedeputeerde Bijl: zegt toe om in het voorjaar van 2017 een
bijeenkomst te organiseren over de effecten van het in de
markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed.
Gedeputeerde Bijl: zegt toe in het voorjaar 2017 een
bijeenkomst te organiseren waarin de stand van zaken m.b.t.
het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht,
incl. de tot dat moment bereikte effecten. Het in het najaar van
2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-Nederland

14.09.2016

01.05.2017

√ afgehandeld; bijeenkomst heeft
plaatsgevonden op 22 maart jl.

14.09.2016

01.04.2017

√ afgehandeld;

bijeenkomst heeft

plaatsgevonden op 6 april jl.

1

4. Cultuurnota

5. GAE

over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’, zal hierbij worden
betrokken.
Gedeputeerde Bijl: zegt toe een bijeenkomst te organiseren
14.09. 2016
over de in de Cultuurnota van toepassing van zijnde indicatoren
en hoe deze tot stand komen.
Gedeputeerde Bijl zegt toe n.a.v. amendement A 2016-17 dat
14.12.2016
GS nadrukkelijk zullen bekijken welk
bestuursmodel van GAE van de drie genoemde mogelijkheden
het meest draagvlak heeft.

26.10.2016
01 04 2017

√ afgehandeld bij brief van 5 april jl.

31.05.2017

Moties
M 2014-31; Project Aanpak
knelpunten regionale
samenwerking

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten
PS 12.11.2014
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.

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.
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
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M 2016-6; Promotie
ondernemend Drenthe

GS wordt verzocht op zeer korte termijn te starten met de
PS 09.03.2016
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.

01.06.2016
01.01.2017

beschouwd.
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.

M 2016-21;
Vrijetijdseconomie

GS wordt verzocht om de conclusies en aanbevelingen
vanuit het BMC rapport ‘De economische betekenis van de
Hippische sector in Drenthe’ te betrekken bij de
ondersteuning van de vrijetijdseconomie. Om in te zetten op
de paardensport in Drenthe met als eerste prioriteit zorg te
dragen voor verbetering van het netwerk ruiterpaden en een
goede bewegwijzering hiervan. Om samen met relevante
partijen zoals het Recreatieschap Drenthe, KNHS, het
Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en
Marketing Drenthe een plan van aanpak en
meerjarenplanning te maken. Om bij de behandeling van de
begroting 2017 met een concreet voorstel te komen

PS 13.07.2016

09.11.2016

FCBE 31/10: Stand van zaken: Er is een PvA
gemaakt i.s.m. partijen. Om deze actie uit te
voeren is 100.000 euro opgenomen in de
begroting 2017.

M 2016-29; Sociaal
ondernemen

GS wordt verzocht om in het najaar van 2016 te komen met PS 13.07.2016
een verkennende notitie Sociaal Ondernemerschap, met
daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie
om deze sector te versterken.

01.11.2016

Zie brief van GS van 14-12-2016; begin 2017
volgt een verkennende notitie.
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