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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 23 mei 2018 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het Staten-
InformatieSysteem (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 23 mei 2018 is als bijlage opgenomen bij 
deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
de heer G. Serlie (voorzitter) 
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) tot 19:30 uur 
de heer H.J.L. Bronts (PVV) 
de heer J.A. van Dalen (D66) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F.D. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer R. du Long (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) tot 
15:30 uur 
de heer W.L.J. Moinat (SP) 
de heer P. Moltmaker (VVD) vanaf 16.25 uur 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer P.H. Oosterlaak (SP) tot 16:45 uur 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer J. Smits (VVD) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
de heer S.J. Vegter (CDA) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) vervangt de heer 
Pottjewijd 
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) tot 19.25 uur 
de heer C. Bijl (PvdA) 
 
mevrouw P.Zwart, voorzitter jongerenraad Coe-
vorden en voorzitter bij het MEP (Modern Euro-
pean Parlement) 
 
De heer S. Oosterhof (agendapunt 8), manager 
foreigner Direct Investment en Business Deve-
lopment,NOM 
 
De heer H. van Voorn (agendapunt 9), concern-
controller SNN. 
 
Afwezig: 
de heer H. Greven (Sterk Lokaal) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
 
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal de deelnemers aan Gast van 
de Staten, de Vrouwen van Nu uit De Broekstreek, Diever en Gieten die onder leiding van mevrouw 
Kort (PVV) en de heer du Long (PvdA) kennis gemaakt hebben met het reilen en zeilen van PS. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De voorzitter van de werkgroep DrEUn, de heer du Long (PvdA), maakt melding van de Dag van Eu-
ropa die op 30 mei a.s. plaatsvindt. Opgave, bij de Statengriffie, om deel te nemen is nog mogelijk. 
 
Verder geeft hij aan dat op 13 juni a.s. een werkbezoek voor PS staat gepland aan kreis Emsland, sa-
men met PS van Groningen. Geadviseerd wordt om de uitnodiging hiervoor in de gaten te houden. 
(JSt: verzonden met de weekmail van 25 mei 2018, later afgelast) 
 
Mevrouw v.d. Berg (CU) geeft aan dat vorig jaar een motie in PS is aangenomen om jaarlijks een dag 
te organiseren over integriteit. Op woensdag 30 mei a.s. is deze dag gepland. Tot nu hebben zich 
slechts 6 statenleden aangemeld. Het verzoek is om voor vrijdag 25 aan te melden bij de Statengriffie. 
 
4. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Drentse Energie Organisatie; Statenstuk 2018-836 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven aan het werk van DEO (zeer) te waarderen. Zij heeft zeker haar nut bewezen in de 
afgelopen jaren. Het merendeel kan zich vinden in de voorgestelde verlenging van de looptijd tot 
2026. Vragen zijn er met name over de governance en de voorgestelde statutenwijziging. 
Het CDA geeft aan het beheer van uitgezette leningen wel een ‘dingetje’ te vinden. Waarom kan dit in  
2020 niet ondergebracht worden bij de provincie? Ook is het CDA niet overtuigd van de wijziging van 
het bestuursmodel. Wat gaat er mis als de oorspronkelijke datum van 31 december 2020 wordt aan-
gehouden? 
De PvdA noemt het klimaatvraagstuk één van de grootste opdrachten voor de komende jaren. De 
fractie deelt de mening van het college dat DEO nog vele jaren kan bijdragen aan een succesvolle 
energietransitie. De PvdA somt een aantal punten waar de DEO goed op scoort op, een organisatie 
die mede op initiatief van een voormalig statenlid, de heer Hornstra tot stand is gekomen. Belangrijk 
voor de fractie is dat PS regelmatig worden geïnformeerd over DEO. 
Voor Sterk Lokaal is het van belang dat het geld wat overblijft bij DEO terugvloeit naar de provincie. 
GL merkt op dat het belangrijk is om goed te investeren in het klimaat. Het verschuiven van de eindda-
tum is precies wat GL wil.  Maar waarom moet er een wijziging van de statuten plaatsvinden? DEO 
heeft laten zien een betrouwbare organisatie te zijn. Met meer geld wordt het risico niet groter, aldus 
de fractie. Bij de VJN zal GL terugkomen op de effecten op de begroting waar het DEO betreft. 
D66 noemt dat er nu een beleidsplan ligt tot 2020 en nog niet tot 2025, komt dat nog of is er alleen 
deze toelichting? De sturingsmogelijkheden zijn gering, bijsturen kan pas achteraf en waar bestaat die 
dan uit? En in hoeverre loopt wat DEO doet parallel met de andere projecten voor energietransitie?  
De VVD is tevreden en trotst op DEO. Akkoord is de fractie met de financiële wijzigingen. De VVD 
staat achter de verlenging tot 2026. V.w.b. de statutenwijziging sluit de VVD aan bij het CDA en GL. 
Het is de wens om de statuten te vereenvoudigen, dat zou de governance moeten verbeteren. Maar 
nu blijkt dat de Raad van Toezicht (RvT) wordt afgeschaft, dat lijkt hiermee in strijd. Past minder toe-
zicht bij een betere sturing? Een RvT kan ook aan PS rapporteren en zaken benoemen.  
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Tot slot geeft de VVD aan dat Drenthe ook iets te bieden heeft op het gebied van Innovatie, bijv. met 1 
of 2 proeftuinen om innovatie mogelijk te maken. Tijdens de AB komt de fractie hierop terug.  
50PLUS geeft aan dat DEO een succesverhaal is en heeft geen enkel probleem met het voorstel. Wel 
zou de fractie, evenals D66 graag meer inzage willen in wat het oplevert.  
De PVV is helemaal akkoord met de wijzigingen en de besluiten. Ook v.w.b de statutenwijzigingen. 
Moeite heeft de fractie dat leningen gebruikt kunnen worden voor windenergie. Er gaat heel veel geld 
naar kleine projecten om energiebesparing mogelijk te maken om zo burgers gebruik te laten maken 
van hernieuwbare energie. Energieneutraal Drenthe in 2050 is niet alleen luchtfietserij maar ook ge-
vaarlijk. De PVV wil voorkomen dat DEO subsidie verstrekt voor windenergieprojecten. Hiervoor zal de 
fractie een amendement indienen in de PS vergadering. 
De SP geeft aan het eens te zijn met het voorstel. Wel pleit de fractie voor het verbreden van de op-
dracht, de ondersteuning richt zich op financiële ondersteuning. De SP wil graag ondersteuning van 
onderop. De fractie pleit voor energiedemocratie en een rechtvaardige verdeling van de lusten en de 
lasten. Een energiecoöperatie of een provinciaal energiebedrijf zou ook een mogelijke oplossing zijn.  
Graag ziet men ook een combinatie met de afbouw van asbestdaken.  
Tot slot meldt de CU enthousiast te zijn over DEO en is dan ook tevreden dat DEO ook na 2020 blijft. 
Wel is het belangrijk voor PS om grip te houden op DEO. Met de voorstellen is de CU akkoord. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan blij te zijn met de over het algemeen positieve berichten over DEO. 
DEO heeft zijn nut bewezen over het voorstel van 10 miljoen extra is dan ook weinig discussie. 
Over de statutenverandering geeft hij aan dat deze in 2020 zou aflopen, er zijn nog enkele ‘losse ein-
des’ ook tot 2020. Desgevraagd geeft hij aan dat dit o.a. over een verstrekte lening gaat waarbij niets 
is gezegd over terugbetaling. Ook bij de governance kan iets aangescherpt worden.  
Het gaat tenslotte om veel geld, het is niet juist om ervan uit te gaan er er iets fout gaat. Het is juist zo 
dat DEO zelf met het voorstel is gekomen om de statuten te wijzigen. Hij geeft de commissie mee om 
geen problemen te maken waar die ook niet zijn.  
De statutenwijziging noemt de gedeputeerde heel overzichtelijk. Zo komt er een fondsenmanager; 
deze wordt door de directeur aangesteld. De RvT kan worden afgeschaft omdat het feitelijk al anders 
werd uitgevoerd. Een RvT voegt dan niets toe. 
De vragen over de statutenwijziging en de governance zijn te technisch van aard om in de commissie-
vergadering te worden beantwoord. De gedeputeerde geeft aan hier nog op terug te komen. 
Er komt zeker een nieuw beleidsplan voor de periode tot 2025. De Staten worden bijgepraat via de 
verslagen die er ook komen.  
DEO voldoet aan de provinciale doelstellingen van de provincie. Klimaat neutraal in 2050 is waar DEO 
op inzet.  
De energiedemocratie vindt in Den Haag plaats, daar is een ‘meubelboulevard’ bezig om zich te bui-
gen over klimaatzaken. Daar hoort het meer thuis dan bij DEO. 
Het door de PVV aangekondigde amendement wordt afgewacht. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe voor de PS vergadering van 6 juni te komen met aanvullende infor-
matie over de governance en de voorgestelde statutenwijziging van DEO.( JSt: ontvangen bij brief van 
29 mei jl) 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat vanuit GS nog een Memo zal komen om de 
onderwerpen governance en statutenwijziging nader toe te laten. 
De PVV heeft verder aangegeven met een amendement te zullen komen om uit te sluiten dat subsidie 
door DEO wordt verstrekt voor windenergie projecten. 
 
De B-status van het stuk blijft gehandhaafd. 
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6. Marketing en promotie van Drenthe/subsidie Marketing Drenthe 2019-2020; Statenstuk 
 2018-834 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties kunnen zich vinden in de aanpak en zijn akkoord met de subsidieverstrekking. De fracties 
onderstrepen het belang van de Vrijetijdseconomie voor Drenthe.  
 
Sterk Lokaal vraagt hoe PS grip houden op de prestatieafspraken en kunnen PS hun controlerende 
taak uitvoeren? De fractie van het CDA sluit zich hierbij aan. In de tweede termijn voegt het CDA toe: 
het gaat niet om de inhoudelijke afweging maar om de beleidsbepaling in een nieuwe periode.     
Sterk Lokaal ziet de doelstellingen graag concreter. Het CDA en D66 sluiten zich hierbij aan.  
De fractie stelt de vraag wat een prestatiesubsidie op output niveau is. En wie stelt de prestatie vast? 
Sterk Lokaal vindt het verschil tussen ‘Iconen van Drenthe’ (vb. Wildlands) en ‘De moeite waard’ 
(Drents Museum) te groot. Waarom is er voor deze benadering gekozen?  
Het CDA geeft aan dat tijdens Drenthe in debat werd aangegeven dat de promotie flitsender en meer 
gericht op jongeren kan, de fractie is het daar mee eens, de PVV en de SP sluiten zich hierbij aan.   
De VVD verwijst naar de motie van de fractie over paardensport als belangrijke sector voor de recrea-
tie. De VVD verwacht jaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang en de behaalde resultaten 
van Marketing Drenthe. De fractie ziet met de promotie van FC Emmen marketingtechnische kansen.  
De PvdA vraagt aandacht voor de radioastronomie en radiotelescopen mbt de marketing. Ook omdat 
Drenthe als ‘Oer provincie’ wordt gepromoot. De nieuwe voorstelling van het pauperparadijs sluit hier-
bij aan, de PvdA vraagt of de locatie al bekend is. De fractie gaat er voorts vanuit dat toegankelijkheid 
structureel wordt meegenomen in het marketingbeleid.  
50PLUS citeert uit hoofdstuk ‘Relevante Trends’: ‘het aantal ouderen neemt toe, deze doelgroep heeft 
tijd en meer te besteden’. En uit hoofdstuk ‘Segmentatie en positionering’: ‘ondanks dat Drenthe aan-
trekkelijk is voor ouderen is dit geen communicatiedoelgroep, omdat dit een negatief effect kan heb-
ben’. De fractie vindt dit leeftijdsdiscriminatie. Marketing zou alle doelgroepen aan moeten spreken. 
Wildlands als icoon lijkt de fractie voorbarig, ook omdat geen bezoekerscijfers bekend zijn. De Emmer 
politiek schijnt in het geheim te zijn geïnformeerd. Is dit zo? Wanneer kan PS de cijfers tegemoetzien?  
Er wordt een aantal keer genoemd dat ondernemers meer betrokken zouden moeten worden. Dit 
houdt volgens 50PLUS in dat dit momenteel niet zo is. De fractie vraagt wat er speelt.  
De CU vindt dat de nieuwe plannen van Marketing Drenthe bijdragen aan wat tijdens Drenthe in debat 
is gezegd: enerzijds Drenthe als provincie van rust en ruimte, anderzijds van reuring.  
De effecten van Marketing zijn vaak op langere termijn pas zichtbaar, de periode tot een nieuw besluit 
is over 20 maanden. Is deze periode voldoende om in 2020 een goed besluit te kunnen nemen?   
De PVV vraagt zich af of ‘Oer provincie’ een juiste slogan is en past bij het aantrekken van jongeren, 
D66 sluit hierbij aan. En stelt de vraagt wat de grenzen zijn bij het ontsluiten van Drenthe voor toe-
risme; moet alles vermarkt worden? 
D66 stelt een aantal vragen: In welke mate zijn de doelstellingen rondom Marketing Drenthe gehaald? 
Klopt het dat de provincie een aantal taken naar zich toe heeft gehaald die eerder bij Marketing Dren-
the lagen en worden deze in de nieuwe periode ook door de provincie uitgevoerd?  
De beleidsbrief: er worden argumenten genoemd als ‘verzadigde binnenlandse markt’ en toch is er 
een opgave om 40 miljoen extra voor dit segment te scoren. De directeur van Marketing Drenthe geeft 
aan dat dit bedrag groter is dan de groei  van de afgelopen jaren. Hoe is dit onderbouwd?  
Kennis en data: zijn de cijfers harde cijfers van onderzoek in Drenthe of interpretaties van andere on-
derzoeken als van het CBS? Er vindt een nulmeting plaats, is een link met eerdere metingen? 
De fractie wijst op de gebrek aan kwaliteit van het Duits op de webpagina ‘besuch Drenthe’.  
De SP geeft aan dat toerisme ook voor minder daadkrachtige toeristen gepromoot moet worden en 
vraagt meer aandacht voor dynamiek in combinatie met wonen, werken en bereikbaarheid.   
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.  
Gedeputeerde Brink: op voorhand geeft de heer Brink aan dat hij voorzichtig moet zijn bij vragen over 
doelstellingen en uitvoering, omdat het een organisatie is die op afstand is gezet met deskundigen en 
een Raad van Toezicht. De boodschap van PS wordt wel overgebracht.  
Doelstellingen: elk jaar wordt bekeken hoe scherp deze geformuleerd kunnen worden. Bij een nieuwe 
opdrachtverstrekking zal het concreter en meetbaarder kunnen, zodat het beter afrekenbaar is. Zoals 
net aangegeven gaat Marketing Drenthe over de inhoud, maar PS gaan over de afrekenbaarheid. 
Resultaat: dit is uit te drukken in bestedingen en banen. De bestedingen liggen op 1,2 miljoen. 
Een aantal jaar geleden is gezegd dat Marketing Drenthe zich concentreert op marketing/promotie en 
niet meer op wonen, bedrijven, ondernemers, etc. Dit ligt nu bij de provincie. Het college ziet het als 
de grootste winst van de afgelopen jaren dat de samenwerking tussen gemeenten, Marketing Dren-
the, de provincie, het recreatieschap en de ondernemers verbeterd is.  
Taken bij provincie: dit behelst ongeveer 5-6 fte, dat gaat van het programma ‘Op fietse’ tot de vitale 
vakantieparken; heel breed.   
Voor wat betreft Oer provincie, doelgroepen, sterrenwacht, Wildlands als icoon: Marketing Drenthe 
heeft de expertise, dit wordt aan hen overgelaten. Het college gaat niet over de cijfers van Wildlands. 
Ouderen: zij zijn een belangrijke markt, maar marketing moet zich richten op iedere markt/doelgroep.  
Er is bewust gekozen voor een tweejarige looptijd; het is aan een nieuwe college/staten om dit al dan 
niet voort te zetten. De nulmeting is bedoeld om te kijken of het marketingbeleid gewerkt heeft en 
koerswijziging nodig is. Output wordt vastgesteld met verschillende bronnen o.a. het CBS.  
 
De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende is behandeld en stelt voor om het stuk met de A-sta-
tus door te geleiden. De commissie stemt hier mee in.  
 
7. Voorstel WK Wielrennen 2020; Statenstuk 2018-839 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
In meerderheid kunnen de fracties zich vinden in het voorstel van GS om € 5 miljoen beschikbaar te 
stellen voor het WK Wielrennen 2020. Vragen, maar ook voorwaarden worden er wel gesteld. 
D66, de SP en de PVV kunnen zich, vooralsnog, niet vinden in het voorstel. 
De reacties van de verschillende fracties zijn samengevat de volgende. 
Sterk Lokaal is niet negatief over deze unieke kans maar heeft zich gestoord aan het toezenden van 
de vele stukken, maar liefst 23 bijlagen terwijl het haalbaarheidsonderzoek ter inzage zou liggen. Dit 
laatste bleek alsnog tussen de stukken te zitten. Dit laatste stuk was alleen van belang voor de kader-
stellende rol van PS. 
De CU sluit aan bij te grote hoeveelheid stukken, zeker nu deze in één pakket zijn aangeboden dat 
maakt het niet overzichtelijker. Inhoudelijk vraagt de CU zich af of de termijnen wel gehaald gaan wor-
den. Maar ook hoe de risico’s zijn begroot en hoe en door wie deze worden opgevangen. 
Het CDA geeft aan het een helder voorstel te vinden en is hiermee akkoord. Het is niet alleen een 
spin-off in economische zin. En er is, zo heeft de fractie begrepen, ook (voldoende) aandacht voor de 
financiële risico’s. Kortom een mooi voorstel nu nog de nominatie binnenhalen.  
GL noemt dat het om veel geld gaat, maar Drenthe wil ook fietsprovincie nummer 1 zijn. Het hierdoor 
krijgen van reuring is een valide argument. Economisch gezien levert het geld op, maar niet op de 
lange termijn, om die reden wil GL dat een impuls komt om de breedtesport te ondersteunen, bijvoor-
beeld door hiervoor 1% (van de 5 miljoen euro) beschikbaar te stellen. Graag gaat de fractie hierover 
het gesprek aan met de gedeputeerde. In de tweede termijn geeft GL aan hiervoor met een amende-
ment te zullen komen tijdens de PS vergadering. Wordt er niets gedaan aan breedtesport, dan zal GL 
het voorstel helaas niet kunnen steunen. 
Tot slot wordt opgemerkt dat nu de winnaar van de WK een regenboogtrui draagt de provincie, als re-
genboogprovincie hier ook iets mee zou moeten doen. 
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D66 noemt dat het WK een mooie uitdaging kan zijn, maar PS zijn geen evenementenbureau maar 
volksvertegenwoordigers die goed moeten afwegen of de juiste keus wordt gemaakt met het steunen 
van dit voorstel. Daarvan is de fractie nog helemaal niet overtuigd. Zij heeft aan GS de nodige vragen. 
Is de hoge fee aan de UCI van 6 miljoen echt nodig, kan hierover niet onderhandeld worden? 80% 
Van de totale kosten wordt opgebracht door de overheid, dat is wel erg veel. En de 5 miljoen van de 
provincie kan niet aan andere zaken worden uitgegeven. Hoe zit het met het vrijstellingsbesluit nodig 
om van de (ongeoorloofde) staatsteun af te komen, gaat die er komen? Zo ja, waar is die verwachting 
op gebaseerd? Zijn er nog meer financiële risico’s en wie gaat de extra kosten betalen voor de aan-
passing van wegen, de gemeenten? Bij deze laatste vraag sluiten de CU en de VVD aan. 
De VVD waardeert het initiatief van GS. Het WK wielrennen is een prachtig sportevenement dat past 
bij de ambities van Drenthe. Het heeft een grote spin-off, de financiële onderbouwing ziet er goed uit 
maar het bedrag van € 5 miljoen is voor de VVD het absolute maximumbedrag. Als dat toch niet gaat 
lukken bij wie wordt de rekening neergelegd? Het jaar 2020 is dichtbij, wat als het niet gaat lukken om 
het voor elkaar te krijgen? 
De PvdA constateert dat zich een unieke kans voordoet. Het besluit of de WK aan Drenthe en Gronin-
gen wordt toegewezen valt in de 3e week van juni. Is het zo dat Venetië definitief is afgevallen of is die 
ook nog in de race? De fractie verwijst naar het rapport van prof. Hospers uit 2010 waar het gaat over 
de trots van de noordelijke regio en het belang hiervan. GS wil lokale partijen betrekken bij de WK, 
hoe wil men dit realiseren, hoe laagdrempelig wordt het evenement? 
En wordt de expertise van verschillende evenementen meegenomen die al in Drenthe aanwezig zijn 
zoals de Ronde van Drenthe en de Drentse rijwiel vierdaagse? En is sprake van 250.000 euro voor de 
site-events naast de 5 miljoen waarover wordt gesproken? Staat de UCI uitingen als het hijsen van de 
regenboogvlag wel toe? Hoe zit het met de toegankelijkheid van het evenement? Tot slot vraagt de 
fractie of de gemeente Assen meer betrokken gaat worden dan alleen het plaatsen van dranghekken. 
Voor 50PLUS is het duidelijk dat het WK wielrennen voor het imago van Drenthe heel belangrijk is. 
Wanneer een week lang de provincie zichtbaar is op TV is het de genoemde 5 miljoen wel waard. Het 
gaat hierbij om meer dan alleen geld. 
De CU geeft aan niet vooruit te lopen bij sportevenementen. Ieder stuk wordt op zijn merites bekeken. 
Bij dit stuk heeft de fractie veel vragen zoals hoe zit het met de hoogte van het bedrag, de fractie heeft 
hier moeite mee. Ook de hoogte van de fee aan de UCI stuit de fractie tegen de borst. De CU wil fi-
nanciële risico’s voorkomen. Komt er nog een rapport van Ernst&Young (E&Y)? En hoe zeker is de 
subsidie van het ministerie van VWS? Deze kan pas worden aangevraagd na de toekenning van de 
UCI. Hoe kan aan het einde een liquiditeitsprobleem worden voorkomen? En hoe zit het met de steun 
van gemeenten? De provincie Groningen betaalt haar bijdrage deels uit de RSP middelen, is dit voor 
Drenthe ook een optie? 
Voor de PVV is het haalbaarheidsonderzoek het belangrijkste document. De aanbevelingen uit dit rap-
port zijn niet meegenomen, dat is bijzonder. De fractie stelt zich de vraag of het nodig is om dit evene-
ment in Drenthe te organiseren. Het antwoord is Nee! Van de economische effecten moet niet veel 
worden verwacht. De breedtesport is hierbij niet aan zet. De provincie zou zelf een grotere rol moeten 
spelen bij het organiseren i.p.v. een bureau dit te laten doen. Is Drenthe/Groningen de enige die een 
Bid uitbrengen? Als het zo bijzonder is zullen de regio’s wel staan te dringen om het te organiseren. 
En wat als de provincie Groningen afhaakt? Bovendien wordt in 2020 ook de Olympische Spelen ge-
organiseerd, niet handig om dan twee grote evenementen te houden. Waarom zo vraagt de PVV zich 
af worden kinderen niet in staat gesteld om aan sport te doen, dat is veel beter dan een eenmalig 
feest te organiseren. Het is in de ogen van de PVV geen goed voorstel, het is beter om het geld in te 
zetten voor flankerend beleid voor de breedtesport in Drenthe.  
Tot slot geeft de SP aan dat het erom gaat om 5 miljoen euro verantwoord in te zetten. De SP vindt 
dat dit niet het geval is met het voorstel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de inwoners hier fitter door wor-
den. Zijn er cijfers bekend hoeveel meer mensen dan zullen gaat fietsen nadat de WK wielrennen hier 
is gehouden? Bovendien hebben de kijkers naar het evenement geen flauw benul in welke plaats het 
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WK plaats vindt. Waarom is gekozen voor een BV, kunnen die de risico’s wel dragen? Wat zijn de op-
brengsten van de TV-beelden en waar komen die terecht? 
De SP heeft een alternatief voor de besteden van de gevraagde 5 miljoen euro: geef iedere scholier in 
Drenthe 100 euro voor een fiets of voetbalkicks, zou dat niet minstens zoveel effect hebben op het 
meer bewegen van de inwoners van Drenthe? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Jumelet: GS heeft zich in eerste instantie gefocust op het WK wielrennen 2023, samen 
met de gemeenten Groningen, Assen en Emmen en de provincie Groningen. De UCI heeft gevraagd 
of 2023 ook zou kunnen. Reden hiervoor is dat de UCI het idee had dat Italië moeite zou hebben om 
het te organiseren. Dit bericht is half februari ontvangen. Dit was een unieke situatie. Of het toegewe-
zen wordt aan Drenthe/Groningen wordt in de 3e week van juni door het UCI bepaald. Er is in de afge-
lopen maanden hard gewerkt om het voorstel voor elkaar te krijgen. Belangrijk is te noemen, aldus de 
gedeputeerde, dat met het WK wielrennen een doel wordt bereikt waar het gaat om vitaliteit in Drenthe 
maar om de economie, leefbaarheid en duurzaamheid. Het organiseren van het WK is niet het doel. 
De planning zoals omschreven wordt gehaald met een besluitvorming op 30 mei (Groningen) en op 6 
juni (Drenthe), de UCI kent dit besluitvormingsproces.  
Met elkaar zal invulling moeten worden gegeven aan de site events, die worden door de provincies en 
de gemeenten ingevuld, niet door het bureau dat de WK organiseert, i.c. TOC road world. Deze is 
partner van UCI en heeft meerdere grote evenementen waaronder paracycling georganiseerd. Dit is 
niet iets wat de provincies zelf zouden moeten willen organiseren. 
De breedtesport is in Drenthe heel belangrijk. De burgemeester van De Wolden had dit in de commis-
sie willen aangeven als inspreker, maar hij was helaas verhinderd. Het is interessant om te zien hoe 
breedtesport aan kan sluiten bij de gemeenten. Het is een breed pakket dat nog niet is uitgewerkt, het 
wachten is op het signaal dat de WK wielrennen in Drenthe/Groningen doorgaat. Het totaalbedrag 
voor breedtesport bij de beide provincies en de gemeenten gaat om totaal 1 miljoen euro. 
Desgevraagd gaat de gedeputeerde graag in om hierover in gesprek te gaan met de fractie van GL 
nog voor de a.s. Statenvergadering. 
Verder geeft de heer Jumelet aan dat de bijdrage van het ministerie van VWS 2 miljoen euro zal zijn. 
Daarnaast is er nog een bijdrage van VWS voor de site events van 500.000 euro. 
Evenals de VVD gaat het college uit van max. 5 miljoen euro als bijdrage voor de WK. Hij brengt in 
herinnering dat de Vuelta binnen de begroting is gebleven. Het rapport van E&Y komt wat hem betreft 
ook beschikbaar voor PS. 
Inmiddels zijn er contacten geweest met de gemeente Emmen. Ook zij zijn van mening dat dit een 
unieke kans is en zullen hun medewerking, o.a. op het gebied van vergunningverlening, verlenen. 
Over de aan de UCI te betalen fee kan niet worden onderhandeld. Wel wat men ervoor krijgt. Zo zul-
len de regionale omroepen hierbij worden betrokken. Het feit dat er in 2020 ook Olympische Spelen 
worden gehouden is juist, maar er zijn geen andere grote sportevenementen in Nederland. Tot slot 
geeft de gedeputeerde aan dat of de UCI zich kan vinden in de routes, eind mei bekend wordt. 
Voor het aanleggen van het parcours zullen geen onmogelijke dingen worden gevraagd aan de ge-
meenten.  
Gedeputeerde Brink: terecht wordt aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van het evenement. 
De provincie zal hier zeker op toezien. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk als B-stuk naar PS zal worden door-
geleid. 
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8. Jaarstukken NV NOM; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 23 april 2018 
  

Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn unaniem vol lof over het werk van de NOM. 
Zo geeft het CDA aan dat de provincie als aandeelhouder kan vaststellen dat het perspectief goed is.  
Het CDA is hier trots op; het moedigt de NOM aan om vooral zo door te gaan. 
De VVD vindt de wijze van uitvoering en het financieel beeld van de NOM prima. De directeur van de 
NOM, de heer Jansen, heeft een oogstjaar aangekondigd. De VVD gaat dit volgen. 
De PvdA constateert dat het ziekteverzuim bij de NOM erg laag is, dan moet de organisatie wel goed 
functioneren. De cijfers laten een prima beeld zien. De fractie vraagt zich af in hoeverre het maat-
schappelijk ondernemen wordt meegenomen. Hierover is door de PvdA een motie aangenomen. 
Ook de CU is tevreden met wat voorligt. Het is goed om te zien dat de maatschappelijke impact,  
bijvoorbeeld bij het gebruik van grondstoffen en cybercrime wordt meegenomen. Kan zowel door GS 
als door de NOM worden aangegeven wat bedoeld wordt met de uitdaging van de dubbele pet waar 
het gaat om de provincie die zowel subsidieverstrekker is als aandeelhouder? 
De PVV is eveneens tevreden over de NOM. Wel vraagt de PVV af hoe het kan dat het personeel is 
toegenomen van 38 naar 43 personen. En hoe kan het dat de afwaardering van de deelnemingen van 
101 naar 67 miljoen is gegaan, is daar een reden voor? Diezelfde vraagt stelt ook D66. 
D66 is blij met de mogelijkheden die de NOM aan het Noorden biedt. De fractie vraagt over de Raad 
van Commissarissen(RvC), die bestaat uit 5 personen waarvan 1 een ‘non-voting’ member is, bete-
kent dat de stem van de voorzitter bepalend is? Ook vraagt D66 of er op gebieden waar de NOM ac-
tief is extra aandacht is voor circulaire economie. Is ook aan te geven wat de waarde nu is t.o.v. 31 
december jl.? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Brink bedankt voor de lovende woorden over de NOM, hij zal de complimenten over-
brengen. Dat er een oogstjaar komt is voor rekening van de directeur. Wel is het zo dat nog steeds 
sprake is van een hele kleine ontwikkelingsmaatschappij, de NOM. De groei is positief, de economie 
trekt aan. De NOM is ook één op één betrokken bij de Top Dutch campagne. Hij ziet het niet zozeer 
als een uitdaging van de provincie, maar van de NOM. Er zijn bedrijven die zich in Noord-Nederland 
willen vestigen zich verplaatsen, soms naar Assen soms elders. Hierover kan hij geen mededelingen 
doen.  
Bij de deelname van bedrijven is sprake van een dagwaarde, het is een moment waardering. Gemid-
deld zijn de deelnemingen veel gestegen. Het maatschappelijk ondernemerschap is opgenomen in het 
investeringsreglement. 
De heer Brink biedt de commissie aan om haar op een ander moment bij te praten over de verschil-
lende rollen die de provincie vervult, die van subsidieverstrekker en van aandeelhouder. 
De heer Oosterhof, NOM: de term afwaardering gebruikt de NOM liever niet, dat is een te zware term. 
Zij gebruiken liever de term ‘de benaderde marktwaarde’. Dat dekt de lading beter. Elk jaar dient ech-
ter de waardering van de bedrijven opgenomen te worden in de jaarcijfers. Het komt voor dat bedrij-
ven minder waard zijn, maar het kan ook weer gemakkelijk stijgen. Als een bedrijf wordt verkocht, is 
het maar net ‘wat een gek ervoor geeft’. De waarde wordt tweemaal per jaar vastgesteld, de eerstvol-
gende keer is 30 juni, maar daar kan nu nog niets over worden gezegd. 
Over de dubbelrol merkt hij op dat in juli 2016 het aandeelhouderschap deels is overgegaan naar de 
drie noordelijke provincies. Het ministerie van EZ heeft 50% van de aandelen behouden. 
Sinds 2016 vragen de provincies meer van de NOM. Het is niet altijd even gemakkelijk om subsidie te 
ontvangen van de aandeelhouder. Dit is de uitdaging waar, zo geeft hij aan, ze zeker uit zullen komen.  
Het aantal fte’s is gestegen nadat deze in 2014, na een reorganisatie, was gedaald. De stijging wordt 
veroorzaakt doordat de provincies fondsen oprichten die door de NOM worden beheerd, zoals het 
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MKB fonds in Drenthe. Dit fonds groeit waardoor er meer mensen nodig zijn om de portefeuille draai-
ende te houden.  
Over de governance geeft hij aan dat het ‘non-voting’ lid de voorzitter is van de IC. Investering tot 
200.000 euro worden behandeld door het MT, tot 2 miljoen euro moet de IC voorzitter uitsluitsel geven 
en boven de 2 miljoen is een akkoord vereist van de RvC. 
Hij geeft aan dat met circulaire economie rekening wordt gehouden, maar het is geen top sector. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat er geen zienswijzen zijn afgegeven. 
 
9. Concept-Jaarstukken 2017 (incl. verklaring accountant en SBS SiSa) en conceptbegroting 
 2019 SNN (incl. de Begroting na wijziging 2018 en Meerjarenraming 202-2022); brief van 
 het college van GS van 26 april 2018 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het merendeel van de fracties heeft moeite met de passage dat wanneer het tekort van het SNN niet 
wordt weggewerkt het vervolgens de provincies zijn die ‘hiervoor aan de lat staan’. 
Het CDA stemt in met de jaarstukken en geeft aan het proces SNN 3.0 graag te willen betrekken bij de 
begroting. De uitkomsten van het brainstormproces kunnen prima bij de begroting worden betrokken. 
De VVD en GL sluiten hierbij aan. 
De VVD is blij dat de goedkeurende accountantsverklaring alsnog aan de stukken is toegevoegd. In-
stemmen met de begroting houdt voor de fractie niet in dat daarmee ook het SNN 3.0 proces akkoord 
is. Dit verdient nog een nadere uitwerking waarbij ook hoort de rol van PS. 
Het SNN verwacht in 2023 een tekort van € 661.000, wanneer dit niet wordt opgelost ‘zijn de provin-
cies aan zet om het tekort te dekken’. Dit is niet al te ambitieus. Hoe ziet SNN dit, de zin dat de provin-
cies ‘aan de lat staan’ roept geen warme gevoelens op. De CU, GL en de PvdA sluiten hierbij aan. 
De CU heeft twee vragen. In de jaarstukken staat dat het SNN er gezond voor staat, maar wel moet 
per provincie € 220.000 worden bijgepast, hoe is dit te verklaren? 
Daarnaast is er de vraag over het personeel. De meeste mensen werken fulltime, is er ruimte om part-
time te werken bij het SNN? Het is van strategisch belang hoe naar de toekomst van het SNN wordt 
gekeken. Er is een boeiende sessie over SNN 3.0 geweest in Drachten. Belangenbehartiging in Den 
Haag en Brussel is een goede zaak, naar de mening van de CU kan SNN 3.0 daarin een uitstekend 
instrument zijn.  
Ook de PvdA noemt de formulering bij het te verwachten tekort bijzonder. Er is toelichting op de frau-
dezaken geweest; zijn er nu afdoende maatregelen genomen? Graag meer achtergrondinformatie. 
GL merkt op dat de fractie niet voor niets is vertegenwoordigd in de werkgroep SNN, en bevestigt dat 
het aansluiten van de begroting bij SNN 3.0 van belang is, ook om de rol van PS inhoud te geven. De 
intrinsieke motivatie om het tekort als SNN zelf weg te werken wordt gemist.  
D66 merkt op dat het SNN, zo staat in de jaarrekening, het goed doet als managementautoriteit. 
Het tekort neerleggen bij de provincies kan bijna worden opgevat als een dreigement, en dat kan niet 
de bedoeling zijn. In de (nieuwe) rol zoals die door PS ingevuld wil worden, zo geeft de werkgroep 
SNN aan, kan de begroting 2019 alleen voor kennisgeving worden aangenomen. 
Tot slot merkt de PVV op zich te scharen achter al hetgeen over SNN 3.0 is opgemerkt door de an-
dere fracties. De fractie vraag vervolgens wanneer de beheersmaatregelen worden genomen. Het per-
soneelsbestand is voor 30% flexibel, toch wordt er geen rekening gehouden met wachtgeldverplichtin-
gen, hoe kan dat? En over welke bedragen gaat het dan? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Brink: De discussie over SNN 3.0 is verweven in de begroting, maar wel moet nog ge-
sproken worden over het betrekken van PS bij het SNN. Nu wordt gevraagd om eventuele zienswijzen 
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in te dienen. Hij gaat ervan uit dat binnenkort een besluit valt over SNN 3.0. Er ligt een uitnodiging om 
hierover met de drie staten in gesprek te gaan. 
Over het tekort merkt hij op dat het streven is om het tekort terug te brengen naar 0. Vorig jaar was het 
tekort meer dan een miljoen euro. Zowel de organisatie als het bestuur hebben er aandacht voor om 
het tekort verder terug te brengen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Maar als geen 
geld komt, het tekort niet wordt weggewerkt, zou dan voor de provincies consequenties kunnen heb-
ben. Maar zo geeft hij aan het SNN is financieel gezond. De lobby binnen het SNN blijft interessant.  
De heer Van Voorn, SNN: de late toezending van de accountantsverklaring had te maken met fraude. 
Gelukkig is deze nog tijdig aan de staten toegezonden.  
Het tekort is teruggebracht van 1,4 miljoen naar 6 ton. De verwachting is dit het verder terug zal lopen. 
De zin over dat wanneer het tekort blijft ‘de provincies aan de lat staan’ is in opdracht van de accoun-
tant opgenomen. 
Over het personeel geeft hij aan dat het zeker mogelijk is om flexibel, en thuis te werken. De meeste 
mensen willen echter fulltime werken. Het ziekteverzuim baart wel zorgen. Het streven is om dit terug 
te brengen naar ongeveer 4%. 
Over de fraudezaak merkt hij op dat het verstrekken van subsidie helaas met zich brengt dat mensen 
daar misbruik van maken. Intern wordt een fraudecursus gegeven om fraudeurs eerder te onder-
scheppen. 
De kosten van een wachtgeldverplichting zijn nog niet berekend omdat dit ook nog niet aan de orde is. 
Op dit moment zijn er meer zorgen om de goede mensen te houden, dit vraagt om kwaliteit. 
  
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat er geen zienswijzen zijn afgegeven. 
 
10. 1e Bestuursrapportage 2018, Voortgangsrapportage Europa, 3e en 4e Begrotingswijzing 
 2018; Statenstuk 2018-837 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties zijn tevreden over de 1e bestuursrapportage en stemmen in met de voorgestelde begro-
tingswijzigingen en de drie voorgestelde investeringskredieten. 
 
Het CDA stelt een vraag over kredietsubsidie aan en de prestaties van de kredietunie. De heer Brink 
doet hierbij een toezegging. (JSt: deze toezegging is per mail van 5 juni afgedaan) 
Voortgangsrapportage Europa: GS geeft aan dat de bijdrage van de EFRO gelden in Drenthe achter-
blijven op Friesland en Groningen. De conclusie van GS is dat Drenthe moet inzetten op een inhaal-
slag. Het CDA vraagt zich af of dit logisch is, kan het ook zijn dat er minder geschikte projecten zijn, of 
gebrek aan nieuwe projecten? De PvdA en PVV sluit zich hierbij. 
De CU geeft aan dat de kosten bij de Rijksluchtvaartschool op lopen en dat er nog geen zicht is op op 
de hoogte van de afschrijvingen omdat een taxatierapport er nog niet is. Is dit er inmiddels? De VVD 
en D66 sluiten zich hierbij aan en stelt de vraag of verborgen gebreken niet moeten worden verhaald 
op de verkopende partij. 
Voortgangsrapportage Europa: deze vindt de fractie moeilijk leesbaar. Bij de ontwikkelingen rond de 
Europese fondsen wordt twee keer aangegeven dat ‘het enige zekere is dat niets zeker is’. Hoe gaat 
het college hier mee om? Heeft de EU zijn zaken niet voor elkaar? Hoe gaat Den Haag hiermee om? 
In de financieringsparagraaf staat aangegeven dat de financiering van de operationele activiteiten van 
de provincie in relatie tot de rekeningcourantverhouding met het Rijk in 2020 terugloopt naar 15 mil-
joen euro, terwijl er enkele onzekerheden genoemd worden. GS verbindt hieraan geen conclusies 
maar geeft wel aan dat de planning van liquide middelen moet worden aangescherpt. Dit doet ver-
moeden dat de 15 miljoen te weinig is of de kritische grens nadert. Hoe moet dit gezien worden?  
De VVD verwijst naar p.22, de bijdrage aan de provincie Zeeland: drie keer een ton: de VVD kan zich 
vinden in het ondersteunen van andere provincies. Maar verwijst naar ingekomen stuk A6, waarin 
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door de andere provincies is gezegd dat een financiële voorwaarde is dat de Zeeuwen wat moeten 
doen aan hun opcenten tarief. Dit is 82,3% en dat moet naar 89,1%. Het Drents tarief is 92%. Dat 
scheelt 1,8 miljoen euro, wat Drenthe wel en Zeeland niet int. De VVD vindt dit vreemd. 
De PvdA vindt het goed dat de voortgangsrapportage Europa er is, maar ziet ook dat deze nog verder 
ontwikkeld moet worden.  
Is de lobby voor de nieuwe begrotingsperiode in Europa al ingezet? Heeft de provincie daar vol-
doende mankracht voor? 
De RSP middelen: dit is het laatste jaar dat deze mogen worden uitgegeven, gaat dit lukken?  
Drents Archief: handreiking van 6000 euro in verband met de BTW problematiek, maar er staat dat dit 
niet de volledige oplossing is. Ze komen tekort, gaat dit ten koste van de uitvoeringstaken? 
Genoemd worden dat de viering van Internationale vrouwendag voortkomt uit het stateninitiatief ‘Vrou-
wen kiezen’ en dat in samenwerking is gedaan met Europa’s rafelende randen (p.8).  
In het Interbestuurlijk programma (IBP) staan behoorlijke investeringen. De PvdA begrijpt dat dit voort-
komt uit het extra accres dat Drenthe hiervoor krijgt of uit de al lopende programma’s en niet als extra 
uitgave wordt bedoeld? 
D66: Bij de verbouwingskosten van het Drentsmuseum komt 3 ton extra krediet, waarom is dit?  
PVV: Is er een idee hoe, als de bedragen door de nieuwe begrotingssystematiek in Brussel tegen val-
len, dit wordt opgevangen? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.  
Gedeputeerde Bijl: Extra kredieten: de provincie is eigenaar van gebouwen of ondergrond, dat mag 
niet meer met eenmalige middelen, maar moet geactiveerd worden en rente en afschrijvingen moeten 
in rekening worden gebracht. Om die reden wordt het zo aan PS voorgelegd. Het gaat om rente en 
afschrijving bij: 

• Drents museum: 6 ton uit investeringsagenda, dat kost 34.000. Deze middelen blijven binnen 
de investeringsagenda. De drie ton extra komt uit de budgetten voor huisvesting en dient om 
een open ruimte te overkappen.  

• De Rijksluchtvaartschool: een deel van de meerkosten wordt veroorzaakt door asbestsanering 
en wat andere zaken. Het rapport over de restwaarde is nog niet gereed. Daarna kan de af-
schrijving worden bepaald.  

• Fietspad: ook daar zijn de afschrijvingslasten nog niet voor bekend maar dat wordt op 175.000 
euro geschat. De middelen blijven in de investeringsagenda.     

Zeeland: een alternatief op het voorstel dat er nu ligt is een herverdeling van het provinciefonds. Dit 
zal niet in het voordeel van Drenthe te zijn. Andere provincies betalen meer, dit loopt op naar drie keer 
1,7/1,8 miljoen. De Zeeuwen waren niet blij, want de provincies treden in het budgetrecht van de sta-
ten, de opcenten zijn 6 procentpunt omhoog gegaan, daar komt bij dat de Zeeuwen ook tol betalen.     
Rekeningcourantverhouding met het Rijk: de investeringsagenda wordt merkbaar. We moeten gaan 
wennen aan het feit dat we moeten activeren en kapitaallasten moeten nemen. Het is daarom niet 
vreemd dat af en toe geleend moet worden. Hier hoef je als provincie niet nerveus van te worden.  
De gedeputeerde geeft aan dat het college niet uit blinkt in het benoemen van het initiatief vrouwen 
kiezen, maar wel een warm hart toedraagt.  
Drents Archief: ze moeten zelf een deel van het probleem oplossen, een deel wordt ook via de dienst-
verleningsovereenkomst ondervangen. Dit leidt niet tot dramatische effecten.  
IBP: er komt extra acres binnen, de staten kunnen bepalen wat zij daarmee doen. Het college brengt 
in de voorjaarsnota in beeld welke extra inzet gepleegd moet worden en koppelt dit zoveel mogelijk 
aan bestaande programma’s. 
 
Gedeputeerde Brink: RSP: de vraag is of 2020 helemaal een harde grens is, maar we moeten er wel 
naar toe werken. We liggen op schema.  
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Gedeputeerde Stelpstra: EFRO gelden: we moeten ons er hard voor maken, maar ook realiseren dat 
de provincie Drenthe kleiner is dan bijvoorbeeld Groningen met het UMCG. Er worden geen nieuwe 
projecten geïnitieerd om geld binnen te halen, maar aangesloten bij bestaande.  
Begroting Europa: de meningen zijn verdeeld in de EU, de Brexit speelt ook. Dus het is op dit moment 
onzeker. Op een aantal fondsen gaat geknepen worden. De provincies zitten bovenop de cohesie-
fondsen. Binnen de Rijksoverheid zijn de meningen verdeeld over (de)centralisatie. Kortom complexe 
materie, waar het college bovenop zit. Als dat geld er niet komt, gaan wij dat dan compenseren? Dat 
zou gek zijn, want dan heb je het niet nodig. Wat wij doen is kijken naar ons beleid en of Europese 
gelden daar extra zetje in kunnen geven.  
 
De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende is behandeld en stelt voor om het stuk met de A-sta-
tus door te geleiden. De commissie stemt hier mee in.  
 
11. Voorjaarsnota 2018; Statenstuk 2018-838 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties geven complimenten over de voorjaarnota, de beantwoording van de vragen en de opleg-
notitie, tezamen. De fracties geven aan 6 juni zaken uitgebreider aan de orde te stellen.  
 
De VVD geeft aan dat de voorjaarsnota niet veel nieuwe plannen bevat, maar inzet op het afronden 
van lopende projecten, de VVD vindt dit een goede keuze. Wel wordt aangegeven dat alert gebleven 
wordt op mogelijke kansen voor Drenthe. Er worden een zestal opmerkingen gemaakt:  

1. Grote tevredenheid over bevriezing van de indexering van de opcenten. 
2. De VVD verzoekt GS om een eindevaluatie van het investeringsagenda aan het einde van de 

collegeperiode. Het gaat om een inhoudelijke, kwalitatieve evaluatie naar de effecten van de 
investeringsagenda. De fracties van CU, CDA en D66 sluiten hierbij aan.  

3. Over de lijn die wordt gekozen met het IBP is de VVD tevreden en vindt het verstandig om 
deze gelden te oormerken voor de uitvoering van het IBP. CDA en D66 sluiten hierbij aan.  

4. De VVD vindt het goed dat aan het einde van de collegeperiode de ‘stand niet op nul wordt 
gezet’, maar vooruit wordt gekeken; structurele inzet vereist structurele middelen. Wel vraagt 
de VVD zich af of hier niet te veel zaken in mee worden genomen. Op p. 3 geeft het college 
aan ‘dat zaken die noodzakelijk en wenselijk zijn door lopen’. Die wenselijkheid mag in de 
ogen van de VVD voor 6 juni tegen het licht worden gehouden door zowel de fracties als het 
college. De fracties van GL, PvdA, D66. Sterk Lokaal en PVV sluiten hier bij aan.   

5. Op p.13 wordt aangegeven dat Drenthe in 2050 energieneutraal is. De VVD interpreteert dat 
als dat Drenthe net zoveel energie opwekt als dat het nodig heeft. De VVD vraagt zich af op 
deze formulering noodzakelijk is. Wat de VVD betreft is het opwekken in eigen provincie geen 
doel om na te streven. Als er betere plekken zijn om energie op te wekken, dan hoeft het niet 
in persé in Drenthe. De PvdA geeft aan dat op het gebied van het investeren in windenergie 
ook nog andere aspecten dan financiële van belang zijn en dat een bepaald handelen met el-
kaar afgesproken in Drenthe.  
De VVD geeft aan dat het om investeren gaat. In de ambitie kan de VVD zich prima vinden, 
maar vindt het geen vanzelfsprekendheid dat dit in Drenthe wordt gewonnen.  
Het CDA vraagt of de VVD pleit voor het schrappen van het plaatsen van windmolens in de 
veenkoloniën en het in de noordelijke regio’s windmolens op zee plaatsen.      
De VVD geeft aan niet op gemaakte afspraken terug te willen komen.  

6. Dit is een punt ter overweging. De VVD zegt dit met de nodige schroom en voorbehoud. In de 
wettelijke kaders zoals de WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren) neemt het 
verschil tussen medewerkers die in dienst zijn van de overheid en medewerkers in dienst van 
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het bedrijfsleven steeds verder af. De VVD vindt dit een goede zaak. Tegelijkertijd spelen re-
gelingen als het generatiepact. Het is bedoelt voor vergroening van de organisatie, maar gaat 
veel geld kosten. Een particulier bedrijf kan dit niet betalen. De VVD trekt een verband met 
private sectoren, die dergelijke regelingen niet hebben en de  WNRA. Daarnaast ziet de VVD 
sectoren in de samenleving die een regeling als het generatiepact heel goed zouden kunnen 
gebruiken. De VVD is voor het eerst goed doorrekenen en evalueren van dergelijke regelin-
gen, dit geldt ook voor ‘bewust belonen’. De VVD heeft het gevoel dat de effecten beperkt zijn. 
De fractie van Sterk Lokaal sluit hierbij aan.  

 
Het CDA geeft aan dat in de voorjaarsnota zoals afgesproken een gedeeltelijke verdubbeling van de 
N34 wordt voorbereid. In het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer is een substantieel deel op-
genomen voor het verkeersplein Gieten. Dit is echter onvoldoende om de kruising N33/N34 geheel 
ongelijkvloers te maken. Dat begrijpt het CDA goed, maar wil toch GS verleiden om de ambitie te laten 
zien om wel een ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken. Het kabinet heeft dit jaar extra middelen  
voor knelpunten in provinciale wegen beschikbaar gesteld en het is niet ondenkbaar dat de komende 
jaren opnieuw extra middelen beschikbaar komen. Het CDA ziet graag dat Drenthe zich meldt om dit 
voor dit knelpunt. D66, Sterk Lokaal en de PVV sluiten zich hierbij aan.  
Over de problematiek rond de RUD zijn raden en staten regelmatig bijgepraat. Het gaat vaak over fi-
nanciën, maar de productie van de RUD blijft nog steeds achter, dat vindt het CDA een zorg.  
Ten aanzien van cultuur ziet het CDA dat het nog steeds de bedoeling is om subsidie aan bibliotheken 
tamelijk ongedifferentieerd toe te kennen. Het CDA ziet ruimte om daar iets gedifferentieerder mee om 
te gaan. Op 6 juni wordt hier op terug gekomen. Samenvattend ziet het CDA voor Drenthe mooie ont-
wikkelingen; een provincie die we door kunnen geven.   
De CU geeft aan dat 2018 in het teken staat van afronding van beleidsvoornemens en de continuïteit 
van de organisatie. Er is geen sprake van lastenverzwaring. De CU kan zich hierin vinden.  
De CU is positief over de ‘omzetting van DEO’. Dit betekent dat DEO één lening van 29,5 miljoen krijgt 
en 26,3 miljoen gestort wordt in de financieringsreserve, die daarmee boven de afgesproken 80 mil-
joen komt. De CU heeft de hoogte van deze reserve regelmatig ter discussie gesteld, maar tot een be-
sluit is het niet gekomen. Dit dossier wordt nu doorgeschoven naar het volgende college. De gedepu-
teerde wordt gevraagd naar deze keuze en of er in het overdrachtsdocument een wens wordt opgeno-
men om het totale reserveringsbeleid tegen het licht te houden.  
Bij het IBP geeft het college prioriteit aan 4 aspecten. De CU ondersteunt deze en loopt de punten na: 
‘Samenhangend Drenthe’; budgetverhoging van 10.000 euro, mede als gevolg van ‘Tip de commissa-
ris’, dit ondersteunt de CU, omdat het de afstand tussen burgers en bestuur verkleint.  
‘Economisch Drenthe’; Het college geeft aan dat de versnelling van de overgang van werkloosheid 
naar werk naar verwachting in de periode na 2020 niet meer nodig is. Waarop baseert het college 
deze verwachting; is dit niet te optimistisch? 
‘Bereikbaar Drenthe’: De CU wacht de voorstellen van het nieuwe Investeringsprogramma verkeer en 
vervoer af en vraagt wanneer deze te verwachten is. Een tweede vraag bij dit punt: in de Voorjaars-
nota wordt gesproken over een kapitaallast van 3 miljoen per jaar, hetgeen een investeringsbedrag 
van 60 miljoen tot gevolg zou kunnen hebben. Tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota  werd een 
bedrag van 50 miljoen genoemd. Wat is het juiste bedrag? 
‘Energiek Drenthe’: De fractie ondersteunt de verhoging van het budget per 2020 in de meerjarenra-
ming en van de subsidie voor het masterplan van het Geopark per 2020.  
‘Financiën en organisatie’: de CU steunt de plannen die tot verbetering van de organisatie leiden. Voor 
het extra belonen van medewerkers vraagt het college een budget van 140.000 euro. In dit kader viel 
de volgende zinssnede op (p.19) ‘met de invoering van de nieuwe CAO is het budget voor bewust be-
lonen komen te vervallen en opgenomen in de loonsom ter dekking van de loonsstijging’. De vragen 
zijn: is hier niet sprake van ‘dubbelop’? Hoe denkt het college dit  budget te besteden? Is het oordeel 
van de vakbonden hierover gevraagd? 
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De fractie van GL heeft meerdere malen de hoogte van de financieringsreserve ter discussie gesteld. 
Er is steeds gewezen op de met PS gemaakte afspraak van 80 miljoen. Nu wordt in de voorjaarsnota 
het bedrag verlaagt tot 61 miljoen. GL plaats hier kanttekeningen bij omdat het gesprek met PS hier-
over niet heeft plaatsgevonden en geeft aan dat dit gesprek alsnog gevoerd kan worden. De fracties 
van de PvdA en D66 sluiten hierbij aan. De VVD ook en geeft in de tweede termijn aan dat door voor 
bepaalde plannen de financieringsreserve aan te spreken, de grens een beetje zoek raakt.  
De fractie van GL geeft aan dat in de economische koers een aantal actiepunten genoemd voor een 
duurzame arbeidsmarkt, GL vindt dit een goede zaak. GL verwijst naar een interview in het DvhN, 
hierin stond o.a. dat de Energy academie in gesprek is met de provincie Groningen. GL vraagt of er 
ook gesproken is met de provincie Drenthe. 
‘Ruimtelijk Drenthe’: GL is blij met de ambitie rond de energietransitie. De veranderingen gaan echter 
snel, de druk op de politiek neemt toe. In Europees verband wordt opgeroepen de transitie te versnel-
len. In dat licht vindt GL het vreemd dat in de voorjaarsnota nog gesproken wordt over een investering 
van 60 miljoen voor infrastructurele werken met een inzet van 3 miljoen per jaar. Voor de inzet voor de 
energietransitie wordt de jaarlijkse inzet van 2,5 miljoen voorgezet. Dit vindt GL geen goede inzet en 
stelt voor om de bedragen om te draaien. 
‘Bereikbaar Drenthe’: GL is tegen verdubbeling van de N34 en wil graag verbetering van het OV en de 
bereikbaarheid van plattelandsdorpen.   
Op p.10 worden in de sitebar topics van 2019 genoemd, ook ‘transitiepaden’: wat zijn dit en welke fi-
nanciële vertaling hoort daarbij?  
‘Energiek Drenthe’; voor toekomst gerichte landbouw wordt structureel een bedrag van 225.000 euro 
voorgesteld. GL maakt bezwaar tegen het zo maar opnemen van een structurele bijdrage, voor iets 
wat uit de investeringsagenda komt.     
De discussie mbt RUD en Prolander lopen nog, GL is blij dat hier al extra geld voor wordt gereser-
veerd, maar dit is wat GL betreft geen signaal dat ze daar mee in stemmen.  
De PvdA geeft aan dat het in de voorjaarsnota om afronding gaat. Er is veel geïnvesteerd in afgelopen 
periode, ook in samenwerking; dit college is echt naar buiten getreden. De PvdA vindt dit een goede 
werkwijze geweest en kan zich vinden in het succesvol afronden.  
In de tweede termijn geeft de PvdA aan dat de financieringsreserve in het verleden een ijskastreserve 
was. De rente uit de reserve werd gebruikt om een deel van de exploitatie aan te vullen. De situatie is 
nu heel anders en dus zou er een discussie plaats moeten vinden over de financieringsreserve.  
D66 kan zich vinden in het verhogen van het budget voor representatie doeleinden. In dit kader vraagt 
D66 naar de resultaten van ‘Tip de commissaris’.  
D66 vraagt waarom er nog geen bedragen zijn opgenomen bij de plannen rond de Formule 1.  
Wat betekent de promotie van FC Emmen, waar moeten we rekening mee houden?  
Met betrekking tot de RUD deelt D66 de zorgen van het CDA, hoe gaat het: wat zijn de resultaten. 
D66 vindt het goed dat er geld voor de RUD gereserveerd wordt, maar heeft moeite met het expliciet 
uitsplitsen van posten. D66 zou hier eerst discussie over willen voeren, ook over de hoogte van het 
budget en met inachtneming van het feit dat het niet goed gaat met de RUD. In de tweede termijn 
voegt D66 hier aan toe dat het bestuur van de RUD hun eigen begroting en invulling bepaalt, maar dat 
PS het budgetrecht hebben. 
 ‘Energie neutraal’: D66 is het hier mee eens en gelooft dat de doelstelling gehaald kan worden en dat 
dit niet alleen met windmolens hoeft, er is veel meer mogelijk. D66 komt hier 6 juni op terug.  
De PVV vindt het IBP een gevaarlijke ontwikkeling. Geld wordt gegeven maar het lijkt of het al geoor-
merkt is door het Rijk.  
De VVD geeft aan dat het geld niet geoormerkt is door de centrale overheid, maar door het college.  
De PVV geeft aan dat als geld gegeven wordt en ook wordt ingestemd met het doel van het IBP en 
het college hiermee aan de slag gaat, dit wel zo lijkt.   
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Over de energiedoelstellingen geeft de PVV aan dat 49% reductie CO2 wat anders is dan energie, 
waar hebben we het over? Drenthe energieneutraal in 2050, in de doelstelling kan de PVV zich vin-
den, maar niet allemaal opgewekt in Drenthe.    
De PVV geeft aan dat er ieder jaar extra geld nodig is voor organisatieontwikkeling en dat dit bedrag 
door de jaren heen oploopt, ook zichtbaar in de meerjarenraming. De PVV stelt daarom de vraag of 
zo’n grote hap nu al structureel uit de vrije ruimte gereserveerd zou moeten worden. Binnen een be-
groting van een organisatie moet altijd geld zijn voor de organisatieontwikkeling en daar hoeven geen 
extra budgetten voor gereserveerd te worden.  
Er wordt aan gegeven dat er nog geld nodig is voor de Koloniën van Weldadigheid, de PVV vraagt of 
dit nog is gezien de recente ontwikkelingen.  
De SP geeft aan dat de mensen in Schipborg de noodklok geluid hebben over de verdubbeling van de 
N34. De SP roept het college op om te zorgen dat een eventuele verdubbeling van N34 niet het zelfde 
verloopt als rond de windmolens.   
Er wordt geluidsoverlast ervaren rond de a28 en a37, dit zou moeten worden opgelost door Rijkswa-
terstaat, de provincie en gemeenten gezamenlijk.  
Over Ruimte Drenthe geeft het college aan, dat we de inzet van de bevolking nodig hebben, en dat we 
die zelf moeten verdienen. De SP geeft aan dit te ondersteunen en dat de provincie zelf het goede 
voorbeeld zou moeten geven. Dit zou kunnen door een Provinciaal energiebedrijf op te richten met de 
Drentse gemeenten.  
Energiek Drenthe: het besluit om het budget te korten vanaf 2020 wordt al teruggedraaid voordat het 
ingevoerd wordt. Het CDA heeft hier al schriftelijke vragen over gesteld, maar de SP vindt dit niet af-
doende. Was het toch niet een doordacht plan of zijn de omstandigheden veranderd?  
Sterk Lokaal geeft aan dat aandacht nodig blijft voor onderwijs en arbeidsmarkt en dat de bereikbaar-
heid van de provincie, OV en digitaal, vraagt om investeringen. Ook ziet Sterk Lokaal de noodzaak 
van de extra investeringen in de kaderrichtlijn water, de RUD en het klimaat. Het doen van onderop 
wordt voortgezet in het programma Natuurlijk Platteland en structureel gemaakt, de fractie ondersteunt 
dit. De fractie is voor een brede blik over waar Energie opgewekt zou moeten worden.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.  
Gedeputeerde Jumelet: drie vragen: 
1. Toekomstgerichte landbouw: gevraagd is waarom de 225.000 euro structureel gemaakt wordt. Er is 
vier jaar lang geïntensiveerd, ook wat betreft de reguliere middelen. Er is 225.000 euro bij aanvang 
van de collegeperiode ‘geplust’. Dit wordt nu teruggebracht naar het niveau van vier jaar geleden.  
GL: Het programma toekomst gerichte landbouw was beperkt in geld, beperkt in tijd door dat het op-
genomen was in de investeringsagenda. Hoe moet de vertaling van investeringsagenda, beperkt in tijd 
en geld, naar structureel gezien worden? 
Gedeputeerde Jumelet: We hebben in de begroting geld gereserveerd voor landbouw en daarnaast in 
de investeringsagenda vijf miljoen extra middelen beschikbaar gekregen. Hier gaat het erom dat we bij 
aanvang van de periode ook hebben bij geplust op de reguliere begroting met 225.000 euro en dat 
valt nu weg. Dat is dus niet dat programma uit de investeringsagenda. Het bedrag valt dus weg en dus 
is 225.000 euro minder te besteden vanuit reguliere begroting. Terwijl de ambities hetzelfde blijven.   
GL: Dus het stuk uit de investeringsagenda heeft niets te maken met dit stuk in de voorjaarsnota?              
Gedeputeerde Jumelet: precies. De ambitie wordt niet minder, daarom is extra geld nodig. 
2. Het zelfde antwoord geldt voor de sportsubsidie: bij aanvang is bij geplust (145.000) en dat willen 
we doorzetten. Het zou jammer zijn om de ambitie terug te schroeven.       
3. Tip de commissaris, D66: er worden honderden initiatieven aangemeld, de commissaris zelf is en-
thousiast, het leeft en het is van toegevoegde waarde als dit wordt voortgezet.  
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Gedeputeerde Bijl: Meerjarenperspectief: Er zijn nogal wat zaken die wij als normaal en structureel 
zien, maar door de systematiek, van alles op nul zetten na vier jaar stop gezet zouden moeten wor-
den. Dit is nu niet meer het geval. Voor een aantal thema’s wordt de noodzaak tot voorzetting in de 
komende periode gezien, zonder hier verder inhoudelijke invulling aan te geven; het gaat om een vo-
lumereservering. De PVV vraagt in dit kader naar de Koloniën van weldadigheid. Daar is nu, los van 
de aanvraag bij Unesco, zoveel in gang gezet dat dit niet zomaar stop gezet kan worden. Om dit nu al 
stop te zetten, geeft ook een signaal af aan Unesco.  
De financieringsreserve: dit is niet onbesproken gebleven de afgelopen jaren. Het is wat Nederlands 
om vast te houden aan die kaders, er is wel tot twee keer toe ‘leentjebuur’ gespeeld om de investe-
ringsagenda uit te breiden. En in die zin is het niet de bedoeling om ‘stiekem weg’ de kaders te veran-
deren, maar we sluiten aan bij de werkwijze van de afgelopen 2-3 jaar. Het geeft wel onze richting van 
denken aan: enerzijds proberen we de reserve op peil te houden, anderzijds als er echt nog dingen 
moeten gebeuren. De financieringsreserve was inderdaad een ijskastreserve. Inmiddels is sprake van 
schatkistbankieren; de rente staat op nul. En dit is inmiddels in de begroting opgevangen. Daarmee is 
feitelijk de financieringsreserve beschikbaar voor andere doeleinden. De nieuwe staten en het nieuwe 
college kunnen andere kaders stellen met betrekking tot de financieringsreserve. Aan het begin van 
de nieuwe bestuursperiode zou een Nota reserves moeten worden vastgesteld. 
RUD en Prolander: D66 geeft aan ‘dat suggereert dat we daarmee akkoord gaan’ maar, en dit is een 
wat flauwe opmerking, de staten stellen dit niet vast, maar het AB van de RUD. De staten kunnen wel 
bij stukken rond de RUD en Prolander hun standpunten naar voren brengen. 
Evaluatie van de investeringsagenda: op 8 februari jl. heeft het college een brief gestuurd met hoe zij 
om willen gaan met de evaluatie van de investeringsagenda. Deze is aan de orde geweest in de ver-
gadering van FCBE van 7 maart jl. In februari 2019 zal een evaluatie verschijnen. Maar dat kan geen 
eindevaluatie zijn want een aantal zaken loopt langer door dan 2019. Bij de begroting zal ook een tus-
senstand verschijnen. In de tweede termijn vult de gedeputeerde aan dat de evaluatie juist ook een 
inhoudelijke kwalitatieve afweging betreft.  
Versnellingsactie van de arbeidsmarkt: er is door een aantal fracties gevraagd naar waarom dit in 
2019 niet meer nodig is. Dit had vooral te maken met vanuit de crisis mensen zo snel mogelijk weer 
aan werk te helpen. De arbeidsmarkt verandert zo snel dat we de komende jaren alles op alles moe-
ten zetten om de mismatch die er ontstaat op te heffen. Het college is in gesprek met de Energy aca-
demy, er is een gemeenschappelijke Rif-aanvraag (Regionaal investeringsfonds voor het MBO voor 
energieopleidingen) met provincie Groningen en de Energy academy bij het Ministerie van onderwijs 
voor energieopleidingen.  
FC Emmen: er wordt door de club gekeken wat dit betekent en er is een eerste contact geweest met 
het college, ook wat dit voor de provincie betekent. Het is nog te vroeg om hier over bedragen te pra-
ten. Hetzelfde geldt voor de Formule 1, hier zijn ook geen bedragen voor ingevuld. Dit zijn wel kansen 
voor Drenthe die we niet voorbij moeten laten gaan, maar wel in alle nuchterheid.  
IBP: zou volgens de PVV link zijn om de accres uit het provinciefonds zo te koppelen aan het doel. 
Wat het college doet is aangeven ‘dit is het extra geld dat we er voor krijgen’, we kunnen het alleen 
nog niet voor de programma’s financieel reserveren. Als het Rijk vindt dat de provincies een bepaald 
deel van de koek op ons moeten nemen dan zullen ze dat aangeven, maar het is aan PS om daar een 
besluit over te nemen. Het is in die zin niet geoormerkt, maar een systematiek. 
Budgetrecht en RUD: Staten hebben het budgetrecht. Bij een gemeenschappelijke regeling geldt, dat 
als je het geld niet geeft wat het bestuur heeft besloten, dat het een verplichte uitgave wordt. De sta-
ten wordt gevraagd om een zienswijze en niet om de begroting goed te keuren. 
De vraag van de VVD of het college ook nogmaals na wil denken over de wenselijkheid van de meer-
jarenraming. Het is altijd wat moet je en wat wil je. Ook onderhoud/aanleg van wegen moeten we niet, 
maar is een keuze. Er zijn bewust volumes gereserveerd, de inhoud moet nog grotendeels ingevuld 
worden. We moeten nog goed bekijken wat de meest wenselijke manier van werken wordt 
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Gedeputeerde Brink (ook beantwoording van gedeputeerde Stelpstra): Gelden voor provinciale orga-
nisatie: veel van de regelingen lopen vanaf 2020 niet meer en worden afgebouwd. Om de organisatie-
ontwikkeling die in gang is gezet door te zetten, heeft het college gemeend om daar in te investeren. 
Het gaat om een eenmalig budget van 1 miljoen beschikbaar voor 3 jaar. Ook van bewust belonen 
heeft het college gezegd een gratificatiesysteem te willen voortzetten, en hiervoor 140.000 euro ter 
beschikking stellen. De gedeputeerde geeft aan dat het personeelsbeleid aan de directie is en het col-
lege gaat over de hoofdlijnen gaat. De gedeputeerde doet namens de portefeuillehouder de toezeg-
ging om, voor de begrotingsvergadering een evaluatiebijeenkomst te houden over waar de organisatie 
staat en hoe in dat licht de 1 miljoen gezien moet worden. Er is ook gevraagd of overleg is gevoerd 
met de OR, dat is gebeurd en daarmee ook indirect met de vakbonden.  
In 2050 energieneutraal: Er is op dit moment zoveel aan de hand, ontwikkelingen gaan snel. De ambi-
tie voor 2050 is een mega opgave en we moeten nu nog niet zeggen het moet tot een paar procent-
punten allemaal worden opgewekt in Drenthe. In de tweede termijn brengt de gedeputeerde hier een 
nuance aan: met ‘pin me niet vast op de laatste procenten’, bedoelt hij niet: ‘Wij hoeven hier niet zo-
veel te doen en we halen het wel elders vandaan’.  
Over het ruilen van de budgetten van infrastructuur en de energietransitie geeft de gedeputeerde aan: 
het is de maatschappij die het zelf moet doen rondom de energietransitie, wij kunnen alleen faciliteren, 
regelingen doen, ruimte scheppen in ons omgevingsbeleid. Wegen en sporen moeten we wel zelf 
aanleggen. Dus in die zin is het 2,5 miljoen die je faciliteert dan wel de 3 waar je zelf overgaat, dit 
vindt de gedeputeerde en goede balans.  
Investeringsprogramma verkeer en vervoer, knooppunt Gieten: Er is gevraagd om hiervoor bij het Rijk 
te lobbyen, maar de plannen die het Rijk heeft aangekondigd waren niet hiervoor. Er is succesvol in-
gezet op de verkenning van de A28 tot aan Hoogeveen. Voor Gieten zal dit ook gedaan worden, ook 
omdat er een Rijksweg onder ligt. De gedeputeerde is van mening dat het goed is dat, zoals de CU 
voorstelde, het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, zowel het oude dat nu nog doorloopt als 
het nieuwe, tegen het licht wordt gehouden. Het nieuwe gaat om: de wegenruil met Emmen, fietssnel-
weg Groningen Assen, partiële verdubbeling in Gieten. We gaan er vanuit dat dit een lange opgave 
wordt, die ook niet zal lukken in de volgende periode. Het klopt zoals het in het stuk staat: als je voor 
ongeveer drie miljoen per jaar reserveert, dan kun je voor ongeveer voor 60 miljoen aan investeringen 
doen. 
Het CDA vraagt de gedeputeerde of hij de ambitie heeft om een ongelijkvloerse kruising te realiseren?  
Gedeputeerde Brink: Er komt nog voor de zomer een plan voor de partiële verdubbeling, inclusief de 
kruising in Gieten, waarin staat welke stappen worden genomen en wanneer de staten er over kunnen 
beslissen. En het komt op de lobbyagenda, en het staat in de investeringsagenda, dus ja het college 
wil ook graag een ongelijkvloerse kruising, maar dat zal niet gebeuren van vandaag op morgen.      
De transitie: we zijn bij de minister geweest over de banen die verdwijnen met het stopzetten van de 
gaswinning. Hier wordt vanuit ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ en ‘economie’ naar gekeken.  
Verduurzamen van Mobiliteit: dat gaat over het OV, maar kan ook over je eigen wagenpark gaan. Zo 
moeten die transitiepaden gelezen worden. 
OV in de dorpen: hier hebben we een week geleden uitgebreid over gepraat, u stelt met elkaar de 
dienstregeling vast en ik trek de conclusie dat er geen lijnen geschrapt worden. 
 
De voorzitter geeft aan dat de voorjaarnota een bespreekstuk wordt in de vergadering van 6 juni as, 
de B-status blijft gehandhaafd.    
   
12. Samenvatting van de vergadering 18 april 2018 en de lijst van toezeggingen 
 
De samenvatting van de vergadering van 18 april wordt vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 
gehecht. 
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13. Ingekomen stukken 
 
Stukken onder A: 
De fractie van D66 vraagt of zicht is op wanneer het participatieplan, waarover gesproken wordt in het 
laatste blad van de bijlage bij de brief van GS ‘Afdoening toezegging informatieverstrekking betref-
fende Lelystad Airport’ (A1), gereed is. Dit zou voor de zomer verschijnen.   
Gedeputeerde Brink zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.  
 
D66 vraagt naar de Brief van GS ‘Aanpak Popcultuur Drenthe’ (A5) waarin wordt gesproken over de 
doorstart culturele mobiliteit in het VMBO, terwijl het in de bijlage over een pilot gaat. De fractie infor-
meert of het om een doorstart van iets uit 2010 gaat of om een pilot.    
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de draad weer wordt opgepakt en als het bevalt wordt het uitgerold in 
heel Drenthe. In de meerjarenraming wordt hier al rekening mee gehouden.  
 
Stukken onder B: 
B1 De PvdA heeft met genoegen geconstateerd dat het beleid haar vruchten begint af te werpen. Er 
zitten zo’n 2000 mensen in het traject, waarvan 1000 nieuw. Op 5 juni wordt hier verder over gespro-
ken tijdens een bijeenkomst.  
 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan mevrouw Zwart. 
 
14. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
De voorzitter, mevrouw Zwart, vraagt speciale aandacht voor de GS brief ‘SNN 3.0’ die 23 mei is toe-
gelicht in de werkgroep SNN door gedeputeerde Brink. De voorzitter vraagt of hier nog vragen over 
zijn.   
 
De heer van Dekken (CDA), voorzitter van de werkgroep SNN, geeft aan dat de werkgroep SNN sa-
men met de AB leden uit Groningen en Fryslân op 30 mei as verder praat. De werkgroep zal de staten 
informeren over de uitkomsten.  
 
De heer Smits (VVD) geeft aan dat hij 24 mei naar een IPO bijeenkomst in Utrecht zal gaan over het 
IBP en wijst erop dat alle statenleden uitgenodigd zijn. Daarnaast is er op 30 mei op het provinciehuis 
een bijeenkomst over IBP tweede fase over de Drentse situatie.   
  
15. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21:00 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 juni 2018. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
27 juni 2018. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 23 mei 2018 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

 
1. Toptechniek in bedrijf 
(Alfa college) 

Gedeputeerde Bijl zegt toe op korte termijn te komen met 
concrete voorbeelden n.a.v. de vraag van D66 over macro 
doelmatige inrichting van het techniekonderwijs in het VMBO 
en MBO in Drenthe. 

 

 

28.03.2018 

(PS) 

 

27.06.2018 
 

 
2. AOC Terra/TerraNext Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan of facturen van 

de kosten van de directeur van AOC Terra/TerraNext 
beschikbaar kunnen worden gesteld aan PS.   

 

 

18.04.2018 

 

27.06.2018 
 

 
3. Mismatch Arbeidsmarkt Gedeputeerde Bijl zegt toe uit te zullen zoeken om welke 

bedragen het gaat waar het betreft de aanpak van de mismatch 
op de arbeidsmarkt. 

 

 

18.04.2018 

 

27.06.2018 
 

 
4. Participatieplan Lelystad 
Airport. 

Gedeputeerde Brink zegt toe schriftelijke te laten weten 

wanneer dit participatieplan verschijnt.  

 

 

23.05.2018 

 

27.06.2018 
√ Afgehandeld bij memo van 31 mei 2018 (A8) 

 

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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  

 
2. 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  
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3. Europese investeringen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese 
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt. 
 

08.11.2017 15.11.2018  

4. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink: zegt toe PS jaarlijks te zullen informeren 
over de aanpak van de vitale vakantieparken 
 

24.01.2018 01.01.2019  

5. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe jaarlijks verslag te doen van de 
stand van zaken bij Health Hub Roden (HHR), te beginnen in 
2019 
 

28.03.2018 28.03.2019  

6. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe dat winst bij de HHR terugvloeit 
naar de provincie. Het geld blijft beschikbaar voor de HHR om 
o.a. eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 
 

28.03.2018 28.03.2019  

 

  



 

Versie 14 juni 2018   3 

 

Moties 

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 √ Afgehandeld bij brief van 5 juni 2018 (A9) 

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  

 

 

 

 

 

M 2017-27; Sluiting 

Kinderafdeling en afdeling 

Verloskunde 

Scherpziekenhuis Emmen 

GS wordt verzocht om: 

- Een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen 

- Treant en zorgverzekeraars te stimuleren om te 

werken aan een gezonde zorginfrastructuur en 

toekomstperspectief voor personeel en inwoners 

van de regio. 

 

PS 13.12.2017 15.04.2018  
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M 2018 – 1; 

Schadeprotocol 

mijnbouwschade 

gaswinning 

GS wordt verzocht om: 

- Het standpunt zoals genoemd in de motie ter 

kennis te brengen van de regering en de Tweede 

Kamer nogmaals wijzen op de uitspraak van PS 

van 12 juli jl.; 

- Zich in te (blijven) spannen voor een 

schadeprotocol voor mijnbouwschade door 

gaswinning uit de kleine velden; 

- Hierin zo mogelijk samen op te trekken met 

Drentse gemeenten, andere provincies en 

Waterschappen. 

 

PS 07.02.2018 11.07.2018  

M 2018-10: 

Bijdrage Nationaal 

Holocaust 

Namenmonument 

GS wordt verzocht om: 

- Tot een financiële bijdrage te komen ter 

bevordering van de totstandkoming van het 

Nationaal Holocaust Namenmonument te 

Amsterdam. 

- Provinciale Staten nog voor de zomer te informeren 

over hoe zij concreet uitvoering aan de motie 

geven. 

 

PS 25,04.2018 11.07.2018  
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 23 mei 2018 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
 
1. Toptechniek in bedrijf 
(Alfa college) 

Gedeputeerde Bijl zegt toe op korte termijn te komen met 
concrete voorbeelden n.a.v. de vraag van D66 over macro 
doelmatige inrichting van het techniekonderwijs in het VMBO 
en MBO in Drenthe. 

 

 
28.03.2018 
(PS) 

 
27.06.2018 

 

 
2. AOC Terra/TerraNext Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan of facturen van 

de kosten van de directeur van AOC Terra/TerraNext 
beschikbaar kunnen worden gesteld aan PS.   

 

 
18.04.2018 

 
27.06.2018 

 

 
3. Mismatch Arbeidsmarkt Gedeputeerde Bijl zegt toe uit te zullen zoeken om welke 

bedragen het gaat waar het betreft de aanpak van de mismatch 
op de arbeidsmarkt. 

 

 
18.04.2018 

 
27.06.2018 

 

 
4. Participatieplan Lelystad 
Airport. 

Gedeputeerde Brink zegt toe schriftelijke te laten weten 
wanneer dit participatieplan verschijnt.  

 

 
23.05.2018 

 
27.06.2018 

√ Afgehandeld bij memo van 31 mei 2018 (A8) 

 
 
 
Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 
     
1. 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  
 

2. 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  



Versie 22 juni 2018   2 

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

08.11.2017 15.11.2018  

4. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink: zegt toe PS jaarlijks te zullen informeren 
over de aanpak van de vitale vakantieparken 
 

24.01.2018 01.01.2019  

5. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe jaarlijks verslag te doen van de 
stand van zaken bij Health Hub Roden (HHR), te beginnen in 
2019 
 

28.03.2018 28.03.2019  

6. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe dat winst bij de HHR terugvloeit 
naar de provincie. Het geld blijft beschikbaar voor de HHR om 
o.a. eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 
 

28.03.2018 28.03.2019  

 
 

Moties 
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 √ Afgehandeld bij brief van 5 juni 2018 (A9) 

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  
 
 
 
 
 

M 2017-27; Sluiting 
Kinderafdeling en afdeling 

GS wordt verzocht om: 
- Een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen 

PS 13.12.2017 15.04.2018  
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Verloskunde 
Scherpziekenhuis Emmen 

- Treant en zorgverzekeraars te stimuleren om te 
werken aan een gezonde zorginfrastructuur en 
toekomstperspectief voor personeel en inwoners 
van de regio. 
 

M 2018 – 1; 
Schadeprotocol 
mijnbouwschade 
gaswinning 

GS wordt verzocht om: 
- Het standpunt zoals genoemd in de motie ter 

kennis te brengen van de regering en de Tweede 
Kamer nogmaals wijzen op de uitspraak van PS 
van 12 juli jl.; 

- Zich in te (blijven) spannen voor een 
schadeprotocol voor mijnbouwschade door 
gaswinning uit de kleine velden; 

- Hierin zo mogelijk samen op te trekken met 
Drentse gemeenten, andere provincies en 
Waterschappen. 
 

PS 07.02.2018 11.07.2018  

M 2018-10: 
Bijdrage Nationaal 
Holocaust 
Namenmonument 

GS wordt verzocht om: 
- Tot een financiële bijdrage te komen ter 

bevordering van de totstandkoming van het 
Nationaal Holocaust Namenmonument te 
Amsterdam. 

- Provinciale Staten nog voor de zomer te informeren 
over hoe zij concreet uitvoering aan de motie 
geven. 
 

PS 25,04.2018 11.07.2018  

 


