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

 

Woensdag 5 december 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 5 december 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) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

mevrouw J. Klijnsma bij punt 8 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) tot 14.58 uur 

de heer R. du Long (PvdA) 

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

de heer P. Moltmaker (VVD)  

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer P.H. Oosterlaak (SP)  

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

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 H.H. Veldsema (CU) bij punt 4 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

mevrouw M. Boedeltje, statenadviseur 

Afwezig: 

de heer F.D. Duut (50PLUS) 

de heer H. Greven (Sterk Lokaal) 

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

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

Afwezig: 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onder agendapunt 6 worden de deelne-

mers aan Gast van de Staten, de ‘Vrouwen van Nu’ uit Zeegse, Oudemolen en Taarlo en de ‘Vrouwen 

van Nu’ uit Pesse welkom geheten, die onder leiding van de heer Pragt (D66) en de heer Oosterlaak 

(SP) kennis gemaakt hebben met het reilen en zeilen van PS.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

4. Rondvraag 

De heer Kuipers (GL): De bodem van GRQ, het Routefonds voor Groningen Airport Eelde (GAE), 

komt in zicht, waardoor het ontwikkelen van nieuwe hub-verbindingen niet mogelijk zal zijn met de hui-

dige middelen. Verder heeft de provincie Groningen besloten de publieke investeringsbijdrage voor zo 

ver mogelijk on hold te zetten. Hij vraagt, mede namens de heer Van Dalen (D66) en de heer Moinat 

(SP) wat de inzet van de provincie Drenthe is op beide punten. 

De CU vraagt om inzicht in de status van het routefonds na de aandeelhoudersvergadering en of het 

mogelijk is de investeringen in de vertrekhal on hold te zetten.  

 

Reactie van gedeputeerde Bijl:  Er komt geen voorstel voor een extra bijdrage in het routefonds, dit 

wordt ook zo verwoord op de aandeelhoudersvergadering van 6 december. Alleen de investeringen in 

de NEDAB -kosten (Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang, zoals kosten voor beveiliging 

en brandweer) zullen gedaan moeten worden. De overige investeringen, zoals in de vertrekhal kunnen 

on hold worden gezet wat betreft de heer Bijl.,. Het beheer van het routefonds is, omwille van Euro-

pese regelgeving, belegd bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Hierdoor is er niet di-

rect zicht op dit fonds.  

 

De heer Bijl zegt toe inzicht te geven in de status van het Routefonds voor zover dit mogelijk is in rela-

tie tot Europese regelgeving.  

 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is behandeld.  

 

5. 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019; Statenstuk 2018-860 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties geven aan blij te zijn met de uitbreiding van de griffie. De heer Smits geeft als voorzitter 

van de werkgeverscommissie, aan dat inhoudelijk gezien de uitbreiding van de griffie op 19-12 in PS 

aan de orde zal komen.  

CU: De fractie stemt in met de 8e begrotingswijziging 2018 en de 2e begrotingswijziging 2019en heeft 

drie vragen: 1. Hoe en wanneer worden de regiodeals in de stukken verwerkt? 2. Wordt er meerjarig 

begroot of is sprake van  een eenmalige bijdrage met betrekking tot de restauratie rijkmonumenten? 

De fractie pleit voor het behoud van beeldbepalende kerken door toekenningen als rijksmonumenten 

of door passend alternatief gebruik, dit is een landelijke trend, wordt deze trend in Drenthe gevolgd? 3. 

Waarom wordt de belangrijke taak van RTV als rampenzender niet structureel in de begroting opgeno-

men? De PvdA sluit zich hierbij aan. 

De VVD-fractie In de toelichting op de beleidsbrief wordt gesproken over een tekort na deze begro-

tingswijziging 2018 van € 834.000 in de vrije bestedingsruimte door daling van de algemene uitkering 

vanuit het provinciefonds. Dit tekort wordt gedekt uit een reserve of het wordt vereffend binnen het re-

keningresultaat. De fractie vraagt toelichting van de gedeputeerde of een  
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risicoreserve ook bij die reserve hoort en wat er gedaan moet worden als de risicoreserve lager uitvalt 

dan € 7 miljoen. De fractie van D66 sluit zich hierbij aan 

De PvdA heeft een aantal vragen: 1. Heeft de andere route  bij de Unesco-status voor de kolonie van 

Weldadigheid nog (financiële) consequenties? 2. Is de teruggang in budget van 19 naar 18 voor het 

Regio Specifiek Pakket (RSP) Coevorden vergelijkbaar met destijds bij de financiering van de infra-

structurele werken bij Assen?  4. Wat houden de achteraf neergelegde facture vanuit 2017 in; de 5 ton 

die uit de reserve natuurbeleid zijn gedekt? 5. Zitten er nog financiële consequenties aan het niet vast-

stellen van de cao per 1 september of zijn er andere redenen dat die vaststelling is uitgesteld?  

D66: waar wordt het vervallen budget van € 200.000 voor het Projectbureau aan besteed?  

De PVV vraagt waar het bedrag voor dekking van de kosten voor de stijging van de cao in 2019 - 

2021 vandaan komt en komt de dekking alleen van het herstel indexatie inkoopbudgetten? Verder ver-

zoekt de fractie om begrijpelijke, iets minder gecomprimeerde taal, te gebruiken in het meerjarenover-

zicht. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: Er is een nieuwe verdelingssystematiek vastgesteld voor bijdragen van het Rijk 

voor monumenten:  De woonhuizen zijn hier nu uitgehaald, dit valt gunstig uit voor Drenthe en leidt tot 

een extra rijksbijdrage van € 244.000 per jaar, te zien als een verhoging van het budget. . De provincie 

legt een zelfde bedrag hiernaast, dat is voor de verhoging nog niet het geval. Dit gebeurt bij de voor-

jaarsnota. Met betrekking tot de kerkgebouwen, er is een landelijke intentie overeenkomst gesloten, 

waar Drenthe via het IPO bij betrokken is. Er wordt dus apart aandacht gevraagd voor het behoud van 

de kerkgebouwen. RTV-Drenthe blijft de rampenzender, maar door de verwachte betere dekking van 

snel internet de komende jaren, moet elk jaar afgewogen worden of de bijdrage voor de satelliet van 

RTV-Drenthe nog nodig is. Het is dus een semi-permanente situatie 

Wat betreft de dekking van de daling in het provinciefonds wordt intern gekeken of en hoe het mogelijk 

is om de uitkering op termijn te laten stijgen gezien de verwachte bevolkingsdaling. De reserve is een 

mogelijk dekkingsmiddel en ook de risicoreserve krijgt een afweging bij de gezocht oplossing, hierin 

zijn we voorzichting. Met betrekking tot de route 2020 voor de Kolonie van Weldadigheid, deze is on-

derdeel van de meerjarenraming. Wanneer de staten besluiten over de begroting 2020 wordt dit defi-

nitief. Cao-onderhandelingen: We gaan er vanuit dat de genoemde percentages ongeveer werkelijk-

heid zullen worden. Eerder kregen rijksambtenaren en provinciale ambtenaren dezelfde salarissen en 

arbeidsvoorwaarden. Dit gaat nu meer uiteenlopen. Voorheen was het zo dat wat de rijksambtenaren 

krijgen, krijgen de anderen ook ongeveer en het rijk compenseert dat. Omdat we in een trap op trap af 

situatie zitten met het provinciefonds kunnen we er niet vanuit gaan dat  de meerkosten van de rijks-

ambtenaren nu automatisch doorgaan  naar de provincie. Het Rijk houdt veel geld over, dit is een dis-

claimer voor de komende jaren. Er wordt door ons wel een bedrag voor ingeboekt dat ten laste wordt 

gelegd van de stelpost indexatie van inkoop, omdat dat ook interne kosten zijn. Hiermee is ook de 

vraag over de CAO beanwoord: het zijn onze onderhandelingen en dit komt ten laste van de indexatie 

inkoop.  

Gedeputeerde Brink: Wat betreft het RSP is het bestuurlijk realistisch om de laatste middelen die over 

zijn aan Coevorden besteden  t.b.v. de aanpak van het stationsgebied. Het betreft geld vanuit het Pro-

jectenbureau, dit wordt doorgezet naar de interne organisatie, omdat daar het werk wordt voorgezet. .  

Gedeputeerde Jumelet: De uitkomst van de verdeling van middelen over de regio’s zijn bekend ge-

maakt. Er wordt met het Rijk, LNV, de gemeenten en ook met uw Staten gesproken over de invulling 

van deze middelen. GS komen hier nog op terug bij de Staten. De nagekomen facturen van bijna een 

half miljoen betreffen werkzaamheden van SNN, RVO en BIJ12 uit 2017. Er is geen rekening gehou-

den met deze facturen deze moesten nog ingeboekt worden.  

Het gecomprimeerde taalgebruik in het meerjarenoverzicht kan inderdaad concreter, maar het format 

vraagt hierom. Er is minder budget beschikbaar, maar er is geen tekort. 
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Gedeputeerde Bijl zegt toe in de Voorjaarsnota terug te komen bij de Staten op de provinciale bijdrage 

voor monumentenzorg.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als een A-stuk wordt behan-

deld in de Statenvergadering van 19 december 2018. 

 

6. Visie op de rol van het Drents parlement in de veranderende samenleving; Statenstuk 

2018-859 

Insprekers: Rob van der Burgh en Matthijs Hoogewerf: zie bijgevoegde inspraakreactie. 

 

Reactie van de fracties op de insprekers: 

Alle fracties vinden het goede ideeën, wel moeten de ideeën nog praktisch uitgewerkt worden. Veel 

commissieleden zijn bereid om een gastles te verzorgen, evenals gedeputeerde Brink.  

 

Samenvattende reactie van de fracties op het visiedocument:  

VVD: De fractie onderschrijft de trends in de visie en het feit dat de herenbaarheid en de zichtbaarheid 

van de staten verbeterd kan worden. Zij zien hierbij vooral meerwaarde in het contact van de individu-

ele fracties met de achterban. De fractie vindt dat in de volgende periode met de visie moet worden 

doorgegaan en overweegt om bij de werkgroep aan te haken. De PvdA stemt in met de visie en vindt 

het  sterk om gezamenlijk op te trekken voor herkenbaarheid en transparantie. Zij wil dat de werk-

groep doorgaat.. Er kunnen nog meer onderwerpen opgenomen worden in het nieuwe onderzoekspro-

gramma dan die nu in de visie genoemd worden.  

Het CDA wil de innovatieve werkwijzen verder borgen, want die bevorderen de toegankelijkheid. De 

eigen verantwoordelijkheid als fractie om de dialoog met de burgers goed vorm te geven, blijft staan. 

De fractie wijst op de genoemde participatie paradox: steeds meer burgers die weinig participeren en 

weinig burgers die veel participeren.  

De fractie van 50PLUS ondersteunt elk initiatief om de samenleving bij de politiek te betrekken. Bur-

gers zijn veelal echter via belangenorganisaties vertegenwoordigd.   

De CU vindt het de verantwoordelijkheid van iedere partij hoe zij vorm geeft aan het wekken van het 

vertrouwen van de kiezers. De CU vindt zich in de hoofdlijnen van de visie, maar vraagt wat de status 

is van deze gezamenlijke visie..  De CU ziet dit stuk als een opstap naar de volgende periode. 

De PVV ervaart dat de representatieve democratie onder druk staat in Nederland en is bezorgd voor 

de komende jaren. De opgave is om te komen tot directe vormen van democratie en een andere rol 

voor PS. De PVV ziet dit stuk als een opstap naar bezinning.  

D66 heeft zich altijd ingezet om contacten met de samenleving te verbeteren, maar concludeert dat de 

kloof tussen burger en politiek nog niet gedicht is. Zij hoopt dat de nieuwe Staten dit visiestuk gaan 

navolgen.  

De SP onderschrijft de visie en is van mening dat de huidige samenleving voor een belangrijk deel ge-

kenmerkt wordt door neoliberaal beleid, dat tal van publieke voorzieningen buiten spel zet. 

 

De heer Pruisscher als voorzitter van de  werkgroep Veranderende Samenleving:  

Het streven van de werkgroep is de hele samenleving te vertegenwoordigen, ook de groepen die niet 

in de achterban van de politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Dit is raakt zowel de eigen verant-

woordelijkheid van partijen en als het collectief. De status van het visiedocument is meer richtingge-

vend dan norm. Het stuk biedt handvatten hoe als volksvertegenwoordiger te functioneren. Zijn/haar 

werk doen is ieders eigen verantwoordelijkheid.. De spanningen in de samenleving moeten benoemd 

worden om het draagvlak te kunnen verbeteren. Van belang zijn vertrouwen, acceptatie en legitimatie. 

De nieuwe Staten kunnen verder richting geven aan en met dit document.   

 



 

 5 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de visie als een A-stuk wordt behandeld in 

de Statenvergadering van 19 december 2018. 

 

7. Aanpassing verordening werkgeverscommissie; Statenstuk 2018-852 

De voorzitter geeft aan dat er niet ingeschreven kon worden op dit stuk. Het presidium heeft het stuk 

behandeld. Het stuk zal als A-stuk wordt behandeld in de Statenvergadering van 19 december 2018.  

 

8. Wijziging Gemeenschappelijke regeling SNN; Statenstuk 2018-856 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties geven aan positief te zijn over het stuk en hiermee in te stemmen.. Allen wijzen op het be-

lang van het samen optrekken met de staten van Groningen en Friesland als zij niet meer deelnemen 

aan het AB van SNN.   

De heer van Dekken geeft, als voorzitter van de werkgroep SNN, aan  tijdens PS van 19 december 

2018  een amendement in te dienen over de noordelijke samenwerking van staten bij SNN. 

 

De reactie van de commissaris van de Koning op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 

Mevrouw Klijnsma onderschrijft het belang van een Statenberaad in Noord-Nederland. Zij wijst ook op 

de actieve informatieplicht van de drie Gedeputeerde Staten ten behoeve van het provinciaal beraad, 

zodat de drie Provinciale Staten goed advies kunnen geven aan Gedeputeerde Staten. De samenwer-

king in het noorden is essentieel om in Den Haag en Brussel wat te kunnen bereiken. Zij vindt het be-

langrijk om op de PS-vergadering van 19 december 2018 nog even bij dit Statenstuk stil te staan. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk als een B-stuk wordt behandeld in 

Statenvergadering van 19 december. 

 

9. Samenvatting van de vergadering 7 november 2018 en de Lijst van toezeggingen 

De samenvatting van de vergadering van 7 november 2018 wordt conform ontwerp vastgesteld. 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is bij deze samenvatting  

(5-12) gevoegd.  

 

Korte termijn toezeggingen 

nr. 1: Gedeputeerde Brink meldt dat het punt van de overschrijding 124% ‘Economisch Drenthe’ is af-

gedaan met een brief. D66 gaat akkoord met het afhalen van dit punt van de lijst van toezeggingen.  

 

Lange termijn toezeggingen 

nr. 3: Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er nog meer tijd nodig is om de zoekgeraakte tabel betreffende 

Europese Investeringen te vinden. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

Motie 2018-14 SNN Nieuwe voor oude schoenen is aan de orde gekomen bij punt 8.  

De voorzitter concludeert dat deze motie is afgehandeld. 

 

10. Ingekomen stukken 

A.1: halfjaarbericht 2018 Groningen Airport Eelde (brief van 6 november 2018). 

A.3: Recente ontwikkelingen Groninger Airport Eelde.  

De PvdA constateert dat het bedrijfsleven weinig belangstelling toont voor de businessclass en vraagt 

hoe de cijfers geduid moeten worden.  

De PVV vraagt of de businessclass gestimuleerd moet worden. 

Gedeputeerde Bijl antwoord dat het bedrijfsleven in het noorden zuinig is. De provincie reist zelf ook in 

de economyclass. De zonbestemmingen doen het beter dan verwacht.  
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A.2: Toezending Position Paper door deelnemers van de Drentse zorgtafel (brief van 14 november 

2018).   

De PVV vraagt of gedeputeerde Jumelet de verantwoordelijke is aan de zorgtafel. Uit het voorwoord 

krijgt hij de indruk dat de commissaris van de Koning is. De SP geeft aan dat zij dit onderwerp met an-

dere fracties wil bespreken en deze brief wil agenderen. De motivatie volgt nog.    

Gedeputeerde Jumelet antwoordt dat de gedeputeerde de verantwoordelijke is en dat de commissaris 

de onafhankelijke voorzitter is.  

A.4: Stand van zaken Regio Deals (brief van 16 november 2019).  

De PVV vraagt of het niet doorgaan van de regiodeal Vitale Vakantieparken nog iets betekent voor de 

activiteiten van de provincie. De CU vraagt of het extra geld voor de aanpak van de problemen op va-

kantieparken ook in Drenthe terecht komt. 

Gedeputeerde Jumelet antwoordt dat de aanpak van de Vitale Vakantieparken gewoon doorgaat, 

maar dat aanvraag voor extra middelen niet gehonoreerd is. De regiodeal Natuur & Landbouw en de 

regiodeal Zuidoost Drenthe zijn wel gehonoreerd. Het extra geld betreft twee keer € 100.000 uit ver-

schillende potjes.  

A.5: Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid (brief van 26 november 2018). 

De PVV vraagt waar het optimisme op gebaseerd is dat de volgende keer de aanvraag wel gehono-

reerd wordt. 

Gedeputeerde Bijl baseert dit optimisme op dat wat gezegd is in Bahrein, dit is meegegeven aan 

ICOMOS.  

 

B.2: Rapport Rekenkameronderzoek IJsbaan Hoogeveen van 15 november 2018; over Rapport Re-

kenkameronderzoek IJsbaan Hoogeveen.  

De PVV vraagt of er al een verzoek van Hoogeveen is gekomen voor de ijsbaan. 

Gedeputeerde Jumelet antwoordt dat dit niet het geval is.  

B.3: Afschrift brief van Stichting Cuypersgenootschap van 18 november 2018 aan het college van GS 

van Drenthe over Toepassing Wet Dwangsom tegen uitblijven besluit op monumentenaanvraag. 

De PVV vraagt hoe het zit met de dwangsom. 

Gedeputeerde Bijl verwacht niet dat het zo’n vaart zal lopen met de dwangsom over de provinciale 

monumenten verordening.  Een ieder kan hier een beroep op doen, de vraag is of het gegrond is.  

 

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

 De heer Smits (VVD) meldt dat op de algemene vergadering van het IPO van 20 november 2018 is 

besloten om de voorgelegde begroting aan te houden in plaats van goed te keuren, omdat er sprake 

was van een verhoging.. Op verzoek van de voorzitter van het IPO zullen alle Staten bespreken of de 

begroting wel of niet goedgekeurd moet worden. De inzet van Drenthe is dat alle provincies de begro-

ting óf goedkeuren óf afkeuren. Op dit moment lijkt het dat de provincies de begroting gaan goedkeu-

ren. Hij hoopt dat dit na financiële aanpassing is, maar hij moet hiervoor de informatie van de extra 

vergadering van 18 december 2018 afwachten.  

De heer Moltmaker (VVD) vult aan dat de AV-leden naar bevind van zaken mogen handelen. De ove-

rige commissieleden stemmen hiermee in.  

 

12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.10 uur. 
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Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 

23 januari 2019. 

 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

  , statenadviseur 

 



R. 'Hallo allemaal, dank u wel voor het woord mevrouw/meneer de voorzitter. Wij zijn Mattijs en 
Rob.  Wij hebben een idee uitgewerkt om jongeren te betrekken bij de politiek. Want hoe betrek je 
nou jongeren bij de politiek? Op de plek waar je de meeste jongeren vind natuurlijk: op school.' 

M. 'We zijn op het idee gekomen voor online lesmateriaal om jongeren beter te kunnen betrekken 
bij de politiek. We willen graag zien dat er politici in plaats van leraren voor de klas staan om te 
vertellen over hun beroep en de jongeren enthousiast te maken. We willen jullie vragen of er
statenleden zijn die ons willen helpen en lx in de maand een les en uitleg willen geven.•

R. 'We hebben gezien dat ProDemos ongeveer hetzelfde doet in Den Haag. Zoiets willen wij ook in 
Drenthe. ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies en scholen. Ze leggen uit hoe je 
gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat of hoe een rechtszaak verloopt.

M. 'Ook willen we scholen vragen of zij geïntreseerd zouden zijn in het lespakket. We gaan scholen 
benaderen om te vragen of zij hier geïnteresseerd in zijn en ons toestaan eens in de maand les te 
geven. Wij hopen zo veel mogelijk scholen hierin te kunnen betrekken, maar dat gaat niet zonder 
de hulp van jullie.'

R. 'We bedanken u voor uw aandacht en we hopen dat veel van jullie ons willen helpen hierin. 
Dankuwel.'
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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 
√ Afgehandeld ter vergadering 7-11  

2. Stand van zaken GRQ 
routefonds GAE 

Gedeputeerde Bijl zegt toe inzicht te geven in de status van het 

GRQ Routefonds GAE voor zover dit mogelijk is in relatie tot 

Europese regelgeving.  

 

7.11.2018 23.01.2018  

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. Europese investeringen 

 

 

 

 

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

08.11.2017 23.01.2018 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.  

3. 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  

4. 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  
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5. 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  

6. Provinciale bijdrage 

monumentenzorg. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe in de Voorjaarsnota terug te komen 
op de provinciale bijdrage voor monumentenzorg nu van 
Rijkswege de bijdrage is toegenomen. Normaal gesproken 
verdubbeld de provincie de Rijksbijdrage dit is nu (5-12) met 
deze verhoging nog niet gebeurd.  

05.12.2018 27.05.2019  

 

 

 

 

 

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).  
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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 √ Afgehandeld ter vergadering 7-11 bij 

agendapunt 8. Wijziging Gemeenschappelijke 

regeling SNN; Statenstuk 2018-856 

M 2018-24: 

functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

GS worden verzocht om:  

- Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid 

en de mogelijkheid om dorpshuizen in Drenthe voor 

uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken 

- Om op basis van deze inventarisatie 

experimenteergeld ter beschikking te stellen, om 

middels een aantal pilots de provinciale plus t.a.v. 

de gemeentelijke taken in de functieverbreding van 

dorpshuizen en leefbaarheid te kunnen verkennen 

PS 14.11.2018 27.02.2019  

M 2018-25 GS worden verzocht om: 

- Nog voor het einde van deze collegeperiode met 

een voorstel richting PS te komen waarbij in haar 

subsidieverordening toegankelijkheid als apart 

aandachtspunt is opgenomen en waarin bij nieuwe 

aan- of uitbestedingen het thema toegankelijkheid 

in de toetsing wordt meegewogen.   

PS 14.11.2018 27.02.2019  

 




