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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 7 november 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 7 november 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)  
de heer A.A.P.M. van Berkel (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) 
de heer H. Greven (Sterk Lokaal) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer R. du Long (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer P. Moltmaker (VVD)  
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer P.H. Oosterlaak (SP)  
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) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
 
mevrouw M. Boedeltje, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)  
de heer C. Bijl (PvdA) 
 
Aanwezig bij agendapunt 8 
de heer Veldsema (CU) 
 
Afwezig: 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
de heer W.L.J. Moinat (SP) 
de heer J. Pottjewijd (PVV) 
 
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal de deelnemers aan Gast van 
de Staten, de ‘Vrouwen van Nu’ uit Norg en de ‘Passage’ Coevorden. Zij hebben vandaag onder lei-
ding van het Statenlid Henk Nijmeijer (GroenLinks) kennis gemaakt met het reilen en zeilen van PS. 
 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Alle agendapunten worden afzonderlijk behandeld.  
 
 
3. Mededelingen 
Gedeputeerde Stelpstra: in overleg met minister Wiebes, enkele gemeenten en de provincie is het 
Gasbesluit Groningen en de verschuiving van boringen naar het zuiden van de provincie Groningen 
besproken. De heer Stelpstra heeft erop aangedrongen dat er één regeling voor schadeafhandeling 
zou moeten komen in plaats van één voor Groningen en één voor de rest van Nederland. De minister 
lijkt niet voornemens dit te doen maar heeft wel aangegeven dat inwoners niet de dupe worden van 
het bestaan van twee verschillende regelingen voor schadeafhandeling. Minister Wiebes heeft ook 
toegezegd GS te consulteren bij het jaarlijkse besluit over het winningsniveau in Groningen. Verder 
heeft de minister een vervolggesprek met gedeputeerden Stelpstra en Brink toegezegd over de mo-
gelijke gevolgen voor de werkgelegenheid door het terugbrengen van de gaswinning. 
Gedeputeerde Brink: in februari is een brief naar het ministerie geschreven over de gevolgen voor de 
werkgelegenheid van het gasbesluit en er is overleg geweest met minister Wiebes. In Drenthe gaat 
het om 8000 banen. Ook is er overleg geweest met partners en de gemeenten Assen en Emmen en 
de directeur van de Shell. Hieruit is het plan Drenthe 4.0 over werkgelegenheid ontstaan, dat in de 
komende weken aan het ministerie wordt aangeboden. PS worden hierover geïnformeerd.   
Gedeputeerde Jumelet: de uitspraak van het Europese Hof van 7 november over de programma-aan-
pak stikstof zal worden bestudeerd. PS worden hierover nader geïnformeerd.  
 
 
4. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
 
5. Beantwoording vragen van de Statenfractie D66 over gevolgen openstelling vaste  
 netwerken voor breedbandinitiatieven;  
 Brief van het College van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2018. 
 
Dit agendapunt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie D66. 
Toelichting van de heer van Dalen (D66) 
Per 1 oktober is de invoering van openstellen van vaste netwerken voor breedbandinitiatieven een 
feit. ACM heeft het besluit genomen om de Nederlandse telecommarkt concurrerend te houden. De 
beantwoording van de eerder door D66 gestelde vragen is hierdoor niet meer actueel. D66 vraagt 
naar de mogelijke effecten en risico’s op de businesscases van de initiatieven en andere consequen-
ties.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De VVD geeft aan dat het een strategisch onderwerp betreft, waar initiatieven ook zelf strategisch 
mee om moet gaan. Het is in de ogen van de fractie niet in het belang van de initiatieven om de pro-
vincie te vragen zaken uit te zoeken en openbaar te maken. De provincie zou bijvoorbeeld wel met 
‘verbind Drenthe’ initiatieven kunnen ondersteunen.  
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De fractie van de PVV sluit zich bij de VVD aan en vraagt of zij het goed begrijpen dat de initiatieven 
nu al gebruik kunnen maken van het KPN-glasvezelnet en dat onder de nieuwe regels KPN ook ge-
bruik kan maken van initiatieven van derden. De vinger zou aan de pols gehouden moeten worden.  
De fractie van het CDA sluit zich aan bij de VVD en hoopt dat GS terug komen op de toegankelijk-
heid.  
De fractie van de SP geeft aan benieuwd te zijn naar de risico’s voor inwoners bij businesscases in 
grijze gebieden en ook naar de risico’s voor de provincie. De SP vraagt om een provinciaal vangnet 
voor de lokale initiatieven die hierdoor in de problemen komen.  
De fractie van de PvdA deelt het advies van D66 dat risico’s van businesscases moeten worden inge-
schat. Van een beleidsspecialist heeft de PvdA vernomen dat er niet veel nieuwe risico’s zijn.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Jumelet: Het besluit is er, het openstellen van netwerken is werkelijkheid. Het gaat om 
een vraagstuk hoe om te gaan in een markt waarbij ook ondersteuning is door de overheid. Dat 
brengt risico’s met zich mee, vooral in regio’s waar wat te verdienen valt. In de witte gebieden is er 
één aanbieder, er is geen alternatief. In de grijze gebieden is er al een aanbieder, vaak met coaxka-
bel. Daar kan meer concurrentie ontstaan. De ondersteuning richt zich op verbetering van de be-
staande mogelijkheden; op glasvezel. Er is sprake van een contractduur, mensen voelen zich ook 
verbonden. De effecten lijken gering, zeker in witte gebieden. Lange termijn effecten zijn moeilijk in te 
schatten, Het heeft geen invloed op de doelstelling om Drenthe te voorzien van breedband. Het risico 
is niet doorgerekend, dit is al eerder gedaan. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt voldoende is behandeld en 
kan worden afgesloten. 
 
 
6. Belastingverordening Provincie Drenthe; Statenstuk 2018-848 
 
Samenvattende reacties van de fracties:  
De fractie van de VVD kan zich goed vinden in de wijzigingen van verordening. Het terug kunnen clai-
men via de statiegeldregeling, is een goede maatregel. 
De fractie van de PVV vraagt zich af waarom de leges voor schademelding door wild nog steeds in de 
belastingverordening staat. Dit omdat eerder al is afgesproken dat deze zou vervallen.   
De fractie van de CU  vraagt zich af of de fractie het goed begrepen heeft, dat bij het melden van 
schade altijd leges moet worden betaald en dat tegelijkertijd vergoeding hiervan moet worden aange-
vraagd. Deze vergoeding vindt plaats mits de diersoort in de lijst van beschermde dieren staat. De CU 
merkt op dat de wolf niet in de lijst staat.   
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
Gedeputeerde Bijl: De faunaschade door beschermde dieren is overgeheveld van het rijk naar de pro-
vincies. De provincies hebben niet één lijn getrokken. In Drenthe kan voor de wolf, lynx, wilde kat, 
wilde bever, otter en das schade geretourneerd worden. Hiervoor moeten inderdaad twee formulieren 
worden ingevuld: één om leges te betalen en één om de vergoeding te krijgen.   
 
De voorzitter concludeert dat Statenstuk 2018-848 als A-stuk wordt behandeld.  
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7. 5e en 6e Begrotingswijziging 2018; Statenstuk 2018-850 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De fracties van Groenlinks, CU, VVD, PVV en D66 voeren het woord. De gedeelde opvatting is dat 
het niet wenselijk is dat de vrije bestedingsruimte op nul staat. Dit laat geen ruimte voor wensen van 
het nieuwe college en de nieuwe Staten en ook niet voor tegenvallers. Verder vinden de fracties dat 
nog onduidelijk is welke bestedingen als noodzakelijk en welke als wenselijk gezien worden.  
De fractie van GroenLinks vindt dat er te weinig is gedaan met de inbreng van de voorjaarsnota. GS 
zouden op het verschil tussen noodzaak en wens van bestedingen in de volgende periode terug ko-
men bij de begroting; dit is niet gebeurd. De fractie vraagt GS hier alsnog op terug te komen. Groen-
Links geeft aan tijdens de PS-vergadering een amendement in te dienen op de vijfde begrotingswijzi-
ging. De fractie kan wel instemmen met de zesde begrotingswijziging.  
De fractie van de CU merkt bij de vijfde begrotingswijziging op naast structurele inzet en structurele 
middelen graag ook structurele rapportage zien bij doorlopende projecten. Verder heeft de fractie on-
der 7.3 geen evaluatie van “Drenthe beweegt” gezien. De fractie is het eens met 5.1 energieneutraal 
maken van gebouwen, maar vraagt zich af of het jaarlijks budget voor heel Drenthe is bedoeld of al-
leen voor provinciaal eigendom. 
De fractie van de VVD zal instemmen met de vijfde en zesde begrotingswijzigingen; deze zijn een ge-
volg van de Voorjaarsnota.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Bijl De volumes voor onderwerpen die afgelopen jaren ook aan bod zijn geweest, wor-
den doorgetrokken. De nieuwe staten en college hebben ruimte voor de invulling van die volumes.  
De reserveringen voor gebouwen zijn voor de provincie bedoeld, niet alleen voor de eigendommen. 
Het voornemen om zowel in 2020 als in 2021 12 miljoen te storten in de financieringsreserve is ge-
schrapt, maar in de vergadering van de Voorjaarsnota is besloten om de vrijval van de lening van 
26,5 miljoen aan DEO in één keer aan de financieringsreserve toe te voegen. De terugbetaling van 
DEO van 4,5 miljoen per jaar is hiermee komen te vervallen en is in die zin een tegenvaller op de be-
groting.  
Er zijn stelposten in de begroting opgenomen, zoals IBP, waaraan een andere invulling gegeven zou 
kunnen worden.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2018-850 als een B-stuk behan-
deld zal worden.  
 
 
8. Begroting 2019, Nota van aanbieding; Statenstuk 2018-851 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de VVD is blij met deze beleidsarme begroting. De fractie is trots op wat de afgelopen 
vier jaar bereikt is. Ook is de fracties tevreden dat de indexering van de provinciale opcenten niet 
heeft plaatsgevonden. Het niveau van de opcenten is nog wel te hoog in vergelijking met andere pro-
vincies.  
De fractie is benieuwd naar het verdere verloop van de regiodeals en de IBP.  
De fractie van de PVV vindt dat er in de investeringsagenda meer is vastgelegd dan nodig zou zijn en 
dat het voor een volgend college veel moeilijker wordt om nog een keer zoveel geld vrij te maken. 
De uitkering naar het provinciefonds loopt op, maar komt niet op het niveau van 2017. De fractie 
maakt zich zorgen over het gebrek aan financiële ruimte in de begroting om problemen op te vangen 
en vraagt zich af waarom de meevaller van de waterweg Meppel- De Punt niet gereserveerd wordt 
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voor het onderhoud van de waterweg. De fractie wil graag weten hoe GS draagvlak denkt te krijgen 
bij de inwoners voor de Regionale Energie Strategie (RES).      
De fractie van GroenLinks is blij dat de juiste kerngegevens zijn opgenomen. De fractie wil graag een 
evaluatie van de regeling Vierkant voor werk en de Bedrijvenregeling Drenthe. Zij vraagt of bij het pro-
gramma Gedragsbeïnvloeding (verkeersveiligheid) het onderwijs betrokken is. Verder wil de fractie 
graag horen wat de stand van zaken is over het vergroten van de biodiversiteit en de regiodeal natuur 
inclusieve landbouw Groningen en Friesland. Ook wordt gevraagd naar de evaluatie van de investe-
ringsagenda, (hoe) worden projecten meegenomen waar nog weinig resultaten zijn? En wordt de vrije 
ruimte in de investeringsagenda van 3,5 miljoen meegenomen? Verder vraagt de fractie naar het be-
drag dat nodig is om risicoreserves (p 121) af te dekken en wanneer deze reserves worden aange-
sproken. 
De fractie van de CU vraagt zich af of, in verband met het feit dat er geen structurele bestedings-
ruimte is, er op langere termijn wel een sluitende begroting mogelijk is, of vreemd vermogen moet 
worden aangetrokken en hoe verrekeningen gaan plaatsvinden. De CU  vraagt om een schets hoe 
PS betrokken is bij de integrale woningstrategie. Tot slot vraagt de fractie zich af wie, gemeenten of 
provincie, het voortouw neemt bij asbestsanering. 
D66 vindt de begroting redelijk evenwichtig. Wel is zij bezorgd over de lagere inkomsten uit het pro-
vinciefonds en wijst op de nieuwe cao voor ambtenaren. Zij vraagt zich af in hoeverre er hinder ont-
staat door het ontbreken van een vrij besteedbare ruimte en het mogelijk aantrekken van vreemd ver-
mogen. Verder vraagt de fractie zich af of regiodeals doorgaan als ze niet in aanmerking komen voor 
het beschikbare geld. Ook vraagt D66 zich af of het aan Emmen geleende geld voor Wildlands in het 
nauw komt. Wat betreft p. 45 vraagt D66 op welke wijze er verduurzaming plaatsvindt van openbare 
verlichting. Ook vraagt de fractie of Drenthe in staat is te anticiperen op gevolgen door droogte. Tot 
slot stond er, evenals vorig jaar, in de begroting dat de ecologische waterkwaliteit niet voldoet aan de 
richtlijn water 2021 en de fractie vraagt om een toelichting.   
De fractie van de SP roept PS op meer moed te vertonen rond RES. Ze vraagt of de inwoner een 
stem krijgen hierin en of op bedrijven die geen energiemaatregelen getroffen hebben, gehandhaafd 
worden. De fractie vraagt n.a.v. p. 67 of in 2019 alle branches structurele energiebesparende maatre-
gelen hebben getroffen. Ze is bezorgd of de provincie haar eigen klimaatdoelen wel haalt en over de 
verdeling van lusten en lasten.  
De PvdA-fractie vraagt GS te reageren op hoe effectief de verduurzaming van de landbouw- en vee-
teeltbedrijven is en hoe er gerichter actie kan worden genomen. Verder wil de fractie graag dat Dren-
the meer excelleert rond de vakantieparken. De fractie ondersteunt het beleid m.b.t. eigen personeel, 
genoemd op pagina 16. De PvdA wil graag op lange termijn investeren in overerfbare armoede en 
laaggeletterdheid. 
De fractie van het CDA ziet in deze sluitende begroting nog een uitdaging in de effecten van de 
nieuwe ambtenaren cao. De fractie verwacht dat de vrije bestedingsruimte volgend jaar weer zicht-
baar zal zijn als de nieuwe lijnen zijn uitgezet. De fractie vraagt zich af hoe de voortzetting rond 
nieuwe werkgelegenheid is nu het budget hiervoor uit de begroting is verdwenen. Verder is de fractie 
voor verhoging van het tempo van de asbestsanering. Het CDA kan zich goed vinden in de begroting 
2019. 
  
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord. 
Gedeputeerde Bijl: De begroting is sluitend en structureel in evenwicht. Er is genoeg geld voor de ta-
ken die we moeten doen. Tot nu toe is lenen voor de provincie Drenthe niet nodig geweest, mocht dit 
nodig zijn, dan is dit niet erg. GS zijn wel alert op ontwikkelingen, zoals het afnemende aantal inwo-
ners welke gevolgen heeft voor de uitkering uit het provinciaal fonds. Ten opzichte van andere provin-
cies zit de provincie bij de onderste vier qua middelen. Een deel van het spaargeld wordt geleend aan 
anderen ten behoeve van Drenthe, dit blijft ons vermogen. Het geleende geld voor Wildlands komt 
terug; het is geleend aan de gemeente Emmen.  
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De enige echte belasting die de provincie heft, is de motorrijtuigenbelasting. Deze vermindert als 
elektrisch gereden gaat worden. GS zijn gematigd conservatief met de risicoreserve, de werkgroep 
programmabegroting houdt zich bezig met risicomanagement.  
De eerste resultaten van projecten van de investeringsagenda kunnen gemeld worden bij de evalua-
tie in februari 2019. Niet van de pas gestarte projecten. Op 6 december as wordt een woonconferen-
tie gehouden; PS worden uitgenodigd. De heer Bijl verwacht dat er volgend jaar mogelijk weer een 
waarschuwing voor het halen van de normen betreffende kaderrichtlijn water in de Nota van aanbie-
ding zal staan. De kwaliteit van grondwater vraagt de komende jaren extra aandacht, zeker gezien de 
droogte van afgelopen zomer. De droogte en klimaatadaptatie is een college breed gedragen onder-
werp.  
De IBP-middelen zijn apart gezet. Er moeten afspraken gemaakt worden over de investeringsagenda 
en de IBP-middelen. Investeringen in panden blijven nog in de investeringsagenda zitten. De uitwer-
king van het besluit over de regiodeals wordt aan de Staten voorgelegd. 
Gedeputeerde Brink: Op p. 37 staat dat de bedrijvenregeling stopt. Dit is onjuist, deze loopt door. Het 
programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid vindt plaats in samenwerking met het onderwijs. 
De verduurzaming van verlichting van fietspaden loopt. Het waterpeil is ondanks de droogte op peil 
gebleven. Het peilbeheer is overgedragen aan de waterschappen behalve voor Meppel – De punt, dit 
vindt plaats voor 2020. GS blijven verantwoordelijkheid voor beschoeiing en dergelijke. De taken van 
het projectenbureau wordt ingebed in de organisatie. Er wordt samen met de deelstaat Rheine geke-
ken naar de mogelijkheid voor personenvervoer.  
Gedeputeerde Jumelet: Op 29 november wordt een afsprakenkader betreffende biodiversiteit voorge-
legd aan een aantal partners die eigenaar zijn van gronden. Deze week spreekt het kabinet over de 
regiodeals natuur inclusieve landbouw en andere regiodeals zoals zuid-oost Drenthe. We weten niet 
of hier een directe uitslag aan gekoppeld is. PS worden hierover geïnformeerd. Aan de deals zit co-
finaciering vast. GS heeft steun gevraagd aan het kabinet als de plannen niet worden gehonoreerd.  
Het PAS zal geanalyseerd worden, we werken in allerlei programma’s aan dit thema. Met het IPO zal 
hier ook naar gekeken worden. 
Gedeputeerde Stelpstra: de gemeenten handhaven de (versnelling van) de asbestsanering. De pro-
vincie heeft een fonds ingezet om de gemeenten te helpen. Er zijn gesprekken op gang over het ge-
biedsfonds Wind in Coevorden en de Veenkoloniën. Het fonds is van het gebied: de inbreng moet ko-
men vanuit het gebied. In december is een voorstel van de commissie OGB tegemoet te zien over de 
financiering van aanpassingen in woningen via het nationaal energiefonds, dit loopt zeer goed. Het 
IPO zit met een Drentse vertegenwoordiger in Den Haag rond de RES. Er wordt in Den Haag op aan-
gedrongen inwoners goed te betrekken in het proces. De RES komt ook terug in de Staten, eerst via 
een voorstel waarin duidelijk wordt gemaakt hoe PS en inwoners worden betrokken daarna om deze 
vast te stellen. Met betrekking tot de doelstellingen geeft de gedeputeerde aan goed op weg te zijn.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2018-851 als een B-stuk wordt 
behandeld in de komende Statenvergadering.  
 
9. 2e Bestuursrapportage 2018, 7e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019;  
 Statenstuk 2018-853 
 
Op dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld; mevrouw Ter Veld. Haar bijdrage is achter de sa-
menvatting gevoegd. Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt haar voor haar inbreng. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van het CDA, PvdA, CU, VVD, PVV en D66 voeren het woord, zij stellen allen voor het sta-
tenstuk als A-stuk te behandelen, met uitzondering van de PVV.  
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De fractie van het CDA vraagt waarom het risico bij de niet-uitgevoerde controles van bad- en zwem-
inrichtingen op p 17 acceptabel wordt genoemd. De fractie van de CU verzoekt om op korte termijn 
een analyse te maken van de financiële risico’s van de projecten. De fractie wil weten hoe GS omgaat 
met het knelpunt van de doorontwikkeling van het project juridische kwaliteit, nu dat door Wob-ver-
zoeken onder druk staat. De fractie vraagt een reactie van GS waarom de provincie het MKB-
vriendelijk zijn bij de gemeenten neerlegt. Verder vraagt de fractie zich af waarom de gebiedsontwik-
keling Groningen Airport Eelde budgetneutraal eindigt. Ook vraagt de CU naar de vertragingen in on-
derdelen van de cultuurinvesteringen.  
De fractie van de VVD vraagt extra toelichting op de vertraging van het Internet of Things en de aan-
sluiting onderwijs-bedrijfsleven (p.12 en 13). Op p. 20, 21 staat dat tegenvallers uit de vrije beste-
dingsruimte moeten komen, deze ruimte is er echter niet. De fractie wil graag de laatste stand van za-
ken weten over de tabel op p. 24. De fractie zou graag op de hoogte worden gebracht en gehouden 
van  de effectiviteit van de POB-maatregel.  
De fractie van D66 vraagt of er reden tot zorg is, omdat bij de samenwerking met Drenthe nog maar 
30% is uitgegeven en bij economisch Drenthe de uitgaven met 124% zijn overschreden. De fractie is 
blij dat er in de begroting van 2019 € 25.000 is begroot voor het holocaust namenmonument.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl: De gebiedsontwikkeling GAE eindigt budgetneutraal, omdat een bijdrage van de 
regio Assen-Groningen bij baten wordt geboekt en deze weer als uitgaven geboekt wordt bij activitei-
ten rondom GAE. De vertragingen bij de cultuurprojecten betreffen het Drents museum, de Wester-
bork verbouwing en de Koloniehof (nu Huis van weldadigheid genoemd) worden veroorzaakt door 
respectievelijk activatie, binnenhalen van andere middelen en het in bewerking zijn. GS houden het 
doorzetten van het project Onderwijs-Bedrijfsleven goed in de gaten. Er is geen reden tot zorg.   
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de provincie nog steeds gezamenlijk optrekt met de gemeenten 
wat betreft de MKB. Het Internet of Things vraagt meer energie dan verwacht in verband met proble-
men, waaronder de veiligheidsregels. 
Gedeputeerde Jumelet: De Wob-verzoeken bij de doorontwikkeling project Juridische kwaliteit moe-
ten eerst afgehandeld worden. Er wordt naar gestreefd om alle zwembaden één keer per jaar te con-
troleren. Bij de risicoanalyse van de zwembaden is gebleken dat alles nog binnen de norm is geble-
ven.  
Gedeputeerde Stelpstra: De heer Stelpstra geeft aan PS geregeld te zullen informeren over de orga-
nisatie ontwikkelingen en de POB.   
 
Toezeggingen:  
Gedeputeerde Brink zegt toe aan de heer Pragt (D66) de vraag over de overschrijding van 124% bij 
economisch Drenthe schriftelijk te beantwoorden.   
 
De voorzitter concludeert dat Statenstuk 2018-853 als B-stuk behandeld gaat worden.  
 
 
10. Samenvatting van de vergadering 27 juni 2018 en de lijst van toezeggingen 
 
De samenvatting van de vergadering van 27 juni 2018 wordt vastgesteld conform het ontwerp. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is bij deze samenvatting  
(7-11) gevoegd. 
 
Lange termijn toezeggingen  
nr. 3: De tabel met Europese investeringen in Drenthe zou inzichtelijker gemaakt worden. De tabel 
lijkt niet opgenomen in de begroting. De gedeputeerde komt hierop terug.  
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nr. 7: Mevrouw van den Berg (CU) geeft aan dat uit een GS-brief d.d. 5 juni 2018 blijkt dat de onder-
mijningsbeelden waar de toezegging betrekking op heeft, eind dit jaar gereed zijn. Zij stelt voor om de 
einddatum van de toezegging naar voren te halen. De einddatum voor het regionaal ondermijningsbe-
leid wordt op 31 januari 2019 gezet.  
 
Motie 2017-25 Provinciale, nationale en Europese vlag in de Statenzaal.  
De voorzitter heeft aan dat hierover een notitie is voorbereiding is.  
 
Motie 2018-13 Salderingsregeling voor sportverenigingen en dorpshuizen. 
Hier is geen einddatum voor. Gedeputeerde Stelpstra heeft binnenkort een gesprek op het ministerie 
van Economische Zaken waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie.  
De voorzitter concludeert dat deze motie is afgehandeld.  
 
 
11. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Voorhangprocedures  
Brief AA.1: Field Lab Duurzame Goederen Hubs.  
De fractie van D66 vraagt waar de € 330.000 aan besteed wordt.  
Gedeputeerde Brink antwoordt dat dit besteed wordt aan de samenwerking tussen een aantal onder-
nemers en de Hanze Hogeschool. De fractie van SP vraagt of de andere opties voor Groningen zijn 
meegenomen in dit onderzoek. 
Gedeputeerde Brink probeert dit in samenhang te bekijken. De milieumaatregelen komen in stand 
door het bundelen van goederen. Nieuwe technieken zijn efficiënter en beter.  
De voorzitter concludeert dat er verder geen bedenkingen zijn.  
 
Brief AA.2: Voorhangprocedure additionele middelen aan Marketing Drenthe en SportDrenthe. 
Gedeputeerde Bijl biedt zijn excuses aan dat hij vergeten is deze voorhangprocedure te melden. De 
intensivering had in de nieuwe procedure gemeld moeten worden. Het stuk is in de Staten geweest, 
maar achteraf had dit in de voorhangprocedure gemeld moeten worden. Zijn excuses worden aan-
vaard.  
Samenvattende reactie van de fracties: de excuses worden aanvaard. Er wordt gewezen op het be-
lang van de voorhangprocedure en het feit dat goed in de gaten moet worden gehouden door GS. 
Ook bevreemd het de fracties dat dit twee jaar achter elkaar is gebeurd zonder opgemerkt te blijven.   
De voorzitter concludeert dat brief voldoende behandeld is.  
 
Brieven van GS 
Brief A.2 De heer Du Long (PvdA) Wil bij de brief A.2 graag wat meer informatie; bij punt 1 worden er 
geen verenigingen genoemd en de onder punt 4 genoemde vernieuwende initiatieven zijn wat vaag.  
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er in september een convenant getekend is op de bijeenkomst 
over het zorglandschap. Het thema gezond ouder worden was aan de orde. Er moet meer gesprek 
komen over de innovatie in de zorg en er moet meer met de mensen gesproken worden dan over 
hen. Ook moet er meer aandacht voor gevraagd worden binnen bedrijven. Den gedeputeerde geeft 
aan PS hiervan op de hoogte te houden.  
 
Brieven van derden 
Brief B.4 De heer Van Dekken (CDA): Bedankt voor het Jaarverslag dat ter informatie is aangebo-
den.  
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De voorzitter geeft aan dat de overige stukken voor kennisgeving zijn aangenomen.  
 
 
12. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
Geen opmerkingen.   
 
 
13. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 18.10 uur. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
5 december 2018. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Inspraak 7 november 2018 Agendapunt 9, Statenstuk 2018-853 
2e Bestuursrapportage 2018 

Geachte Statenleden en andere aanwezigen, 

In de Bestuursrapportage las ik dat bij vliegveld Eelde de bedrijvigheid toeneemt en de  
"investeringen steeds zichtbaarder" worden. (blz. 2). Wat is de bedoeling met de ruim vijf miljoen 
euro in deze begrotingswijziging? 

Ik keek dus In het statenstuk uit 2016 over het Investeringskader 2016-2020 (2016-741-2). Hierin 
staat 20 hectare zonnepanelen, ongeveer 77.000 stuks, met een geschatte opbrengst van 20 MW op 
het terrein van het vliegveld.  SDE+ subsidie zou worden aangevraagd en het zonnepark zou in 2017 
en 2018 gerealiseerd kunnen worden.  

Ik sprak in die tijd met het de directeur van GroenLeven bij de zonnepanelen van het TT terrein; hij 
vertelde me dat Groenleven ook in Eelde zonnepanelen zou gaan aanleggen. GroenLeven is intussen 
overgenomen door een Duits bedrijf. 

In het Investeringskader 2016-2020 staat op blz. 7 "Het iconische ontwerp van het zonnepark draagt 
bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De exploitatie van de luchthaven verbetert door de 
pachtopbrengsten van de grond en de levering van stroom om niet." 

De vijf miljoen bevat dus elementen van staatssteun, die onder de EU Richtsnoeren 2014 moeten 
worden aangemeld. Er ligt nog niets dus dat kan nog. 

Ik breng nog even de regelgeving over staatssteun in herinnering. 

Aanmelden van staatssteun is verplicht; de EU verklaart de steun verenigbaar of niet. Niet 
aangemelde staatssteun is ongeoorloofde staatssteun. 
Tot dusverre schrijft GS dat de luchthaven moet aanmelden en niet GS; maar dit klopt niet. De 
overheid blijft verantwoordelijk. Ook stelt GS dat sommige steun niet hoeft te worden aangemeld 
omdat die verleend wordt als 'investeerder in de vrije markt'. Maar dan vergeet GS dat de vrije 
markt betaling van rente en aflossing verlangt.  
Een voorbeeld van staatssteun  is de 'aanloopsteun' die de maatschappijen Nordica  en Flybe 
ontvangen voor hun lijndiensten op Kopenhagen en Londen met half lege vliegtuigen. 

GS heeft de aanloopsteun ondergebracht bij het ROF en laat het ROF uitvoeren door de NOM die 
ook stelt dat het vliegveld moet zorgen dat aan de EU Richtsnoeren wordt voldaan. De NOM heeft 
voor de uitvoering A&RDF B.V. opgericht met één werknemer. A&RDF stelt in hun regelement (in 
2.3) " A&RDF is niet gehouden de (in artikel 2.2 sub a.) bedoelde werkzaamheden uit te voeren voor 
zover naar haar redelijke oordeel sprake is van Financieringen die elementen van ongeoorloofde 
staatssteun bevatten, in het bijzonder met betrekking tot de Europese 'richtsnoeren voor 
staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen'(2024/C 99/03)/). 

Deze richtsnoeren verlangen in 8.2 Transparantie, maar het reglement van het A&RDF bevat een 
heel hoofdstuk 9 vol "strikte geheimhouding"; dat is dus hier mee in strijd. 

Kortom, dit is een spannend verhaal waarvoor weer geldt "fact is stranger than fiction". 

Wie nadere onderbouwing en verwijzingen wil krijgen, zal ik dat met alle genoegen mailen. 

Vriendelijk dank voor uw aandacht. 

Wietske ter Veld 
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Bijlage bij inspraakreactie 

 

 blz. 5 GAE  
Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde  
gereserveerd in investeringsagenda 5.250.000 
 

Statenstuk 2016-741 Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde; 6 juli 2016 

Brochure bijgevoegd met dezelfde titel 2016-741-2 
blz. 7 Zonnepark 

De totale omvang is ongeveer 20 hectare met in totaal meer dan 77.000 zonnepanelen. De 
opbrengst is rond de 20 MW, gelijk aan een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 5.500 huishoudens. 

De volgende stap is de aanvraag van de rijkssubsidie in het kader van de Stimulering Duurzame 
Energieproductie (SDE+) in september 2016. Na toekenning van de subsidie kan de realisatie van het 
zonnepark in 2017 en 2018 plaatsvinden. Het iconische ontwerp van het zonnepark draagt bij aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De exploitatie van de luchthaven verbetert door de 
pachtopbrengsten van de grond en de levering van stroom om niet. 

 

Het fondsregelement Routefonds GRQ is aangehecht bij het B&W besluit Tynaarlo: 

Brief NOM (Bijlage a2. bij het besluit van B&W Tynaarlo d.d. 25 juni 2018). 
Groningen,25 mei 2018, Onze ref: 201805251602SOgh 
Betreft: Subsidieaanvraag Routeontwikkeling GAE 2018 en verder 

Richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen 

2014/C 99/03 8.2.   Transparantie 

162. De lidstaten dienen op een uitgebreide staatssteunwebsite, op nationaal of regionaal niveau, 
de volgende informatie over staatssteunmaatregelen bekend te maken: 

a) de volledige tekst van elke goedgekeurde steunregeling of subsidiebeschikking voor 
individuele steun en de uitvoeringsbepalingen ervan; 

b) de identiteit van de steunverlenende autoriteit; 

c) de identiteit van de individuele begunstigde, de vorm en het bedrag van de steun voor elke 
begunstigde, de datum waarop de steun is toegekend, het soort onderneming (kmo of grote 
onderneming), de regio (op NUTS 2-niveau) waarop de onderneming is gevestigd, en de 
voornaamste economische sector waarin de begunstigde actief is (op NACE-groepsniveau). 
Van dat vereiste kan ontheffing worden verleend ten aanzien van individuele 
steunverleningen van minder dan 200 000 EUR. 
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                      Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 7 november 2018, versie 12 nov   
     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

 
1. Overschrijding 124% 
‘Economisch Drenthe’ 

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te komen met 
nadere informatie over de overschrijving van 124% bij 
‘Economisch Drenthe’ n.a.v. de vraag van D66 bij de 2e 
bestuursrapportage. 

 

 

7.11.2018 

 

14.11.2018 

 

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

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 Tijdens de commissievergadering van 7-11 wordt 

door de voorzitter aangegeven dat de tabel niet in de 

begroting is opgenomen. Gedeputeerde Bijl komt 

hierop terug.  

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  

7. Regionaal 

ondermijningsbeleid  

De commissaris van de Koning zegt toe wanneer het regionaal 
ondermijningsbeleid van het RIEC gereed is, de Staten 
hierover te informeren.  

27.06.2018 31.01.2019  

 

 

 

 

 



Versie 12 november 2018   2 

Moties 
 

 

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 2017-24; keurmerk veilig 

buitengebied 

GS wordt verzocht om: 

1. 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. 

2. De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018 

 

 

27.06.2018  

 

 

 

19.06.2019 

√ Afgehandeld per brief van 5 juni 2018 (A9) 

 

CU (mevr. vd Berg) geeft aan dat deel 2 van de 

motie is afgehandeld bij brief van 5 juni 2018 

(A9). Deel 1 blijft staan (verwacht: eerste helft 

2019).  

M 2018-13: 

salderingsregeling voor 

sportverenigingen en 

dorpshuizen 

 

GS worden verzocht om: 

- Er bij het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat aan te dringen op een uitzonderingspositie 

voor sportverenigingen en dorpshuizen, zodat 

zonnepanelen ook voor hen interessant blijven.    

PS 03.10.2018  √ Afgehandeld, er heeft een gesprek 

plaatsgevonden. Dit is aangegeven door GS 

tijdens de vergadering van 7-11.  
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M 2018-14 

Nieuwe voor oude 

schoenen (SNN) 

PS spreken uit: 

- om als Staten het initiatief te nemen om dit jaar een 

nieuwe werkwijze te willen uitwerken rond de SNN. 

- Dat in de nieuwe werkwijze rondom de SNN de 

Staten uit Fryslân, Groningen en Drenthe elkaar 

tenminste één keer per jaar willen ontmoeten, om 

kennis en informatie uit te wisselen en bovenal om 

samen te werken om te komen tot gebundelde 

kracht voor en ten gunste van inwoners van de drie 

provincies in Noord-Nederland.  

- Dat onder die gebundelde kracht wordt verstaan 

om vanuit de gezamenlijke Staten een innovatieve 

samenwerking en betrokkenheid te tonen die blijkt 

uit vragen en/of moties. Nieuwe schoenen voor een 

gemeenschappelijk wandeltempo!  

 

PS 03.10.2018 01.01.2019  

 


