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

 

Woensdag 18 april 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 18 april 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 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) 

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 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) 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

 

Afwezig: 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

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

 

 

 

 

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


 

 2 

1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de scholieren van de 

klassen 3 tm 6 van het Stellingwerfcollege uit Oosterwolde en Vrouwen van Nu uit Havelte en Gieter-

veen die onder leiding van de statenleden Nijmeijer(GL) en Berends(PvdA) kennis hebben gemaakt 

met het reilen en zeilen van Provinciale Staten. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Brink deelt rondom het onderwerp werkgelegenheid bij de gevangenissen in Veenhui-

zen mee dat minister Dekker op 23 april a.s. naar Veenhuizen komt om zich te laten informeren. Op 

19 april gaat hij samen met de burgemeester van de gemeente Noordenveld naar het ministerie in 

Den Haag voor dit onderwerp. In Veenhuizen zal de CdK ook aanwezig zijn. Voor de zomer komt van-

uit de minister een notitie over het gevangeniswezen. Het college zal PS op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 

 

4. Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK): “Internet, en een beetje snel graag!” 

 Statenstuk 2018-831  

 

Mevrouw Smilde (bestuursvoorzitter) en de heer de Jong (onderzoeker) van de NRK geven een toe-

lichting op het rapport en beantwoorden de vragen van de fracties. (zie videonotulering) 

 

Mevrouw Smilde geeft samengevat als toelichting aan dat de door de provincie gekozen werkwijze, bij 

(snel) Internet ‘van onderop’ goed uitpakt. Er zijn zeker ook een aantal aandachtspunten, zoals: 

Het onderzoek is in mei 2017 afgesloten, op dat moment waren er nog maar weinig witte adressen 

aangesloten. Wanneer de doelstelling van de provincie, snel Internet in 2019 niet lukt valt te overwe-

gen om het als provincie zelf over te nemen. Ook is het goed om tempo te blijven houden. Verder zou-

den de EU regels meer benut kunnen worden waarbij een vergelijk met Nedersaksen wordt getrokken. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De VVD geeft aan dat de fractie al 6 jaar bezig is met snel Internet. Er zijn drie vraagstukken wat de 

fractie betreft: 1. De staatssteunbeperking. In Duitsland gebeurt dit op een andere manier, kan dit ook 

niet gelden voor Drenthe? 2. De Drentse ring, de verschillende initiatieven op elkaar laten aansluiten 

en dit op te nemen in de financieringsvoorwaarden en 3. Het uniformeren van belichtingstechnologie 

om zo steun te bieden, dit om het aangewezen zijn op kleine providers te voorkomen.. Verder geeft de 

fractie aan zich te kunnen vinden in het Statenvoorstel. Evenals het college is de VVD van mening dat 

het geen goed idee is dat de provincie zelf het initiatief overneemt, aanbeveling 4, om breedbandinter-

net aan te leggen in die gebieden waar het anders niet van de grond komt. De VVD verwacht dat in-

ternet in heel Drenthe gerealiseerd kan worden zonder dat de provincie het zelf gaat aanleggen. 

D66 vraagt zich af wat het financieel betekent wanneer de provincie aanbeveling 4 (zelf aanleggen) 

wél overneemt. Over kleine providers merkt de fractie op dat het Net een zekere verkoopwaarde heeft. 

Research en developmentkosten kunnen worden gezien in het licht van de doelstelling van de provin-

cie. Drenthe is nu een proefgebied op het gebied van 5G, dit biedt perspectief.  

De CU merkt op dat breedband voortvarend is opgepakt. Er is veel werk verzet in Drenthe ondanks de 

fors grotere opgaven t.o.v. Groningen en Fryslân. 
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Het rapport is kritisch voor wat betreft de governance, dat is ook logisch anders had de markt het wel 

opgepakt. De CU ziet graag dat de verslagen van de Statenwerkgroep Breedband op de Lijst van in-

gekomen stukken wordt geplaatst zodat iedereen hier via het SIS kennis van kan nemen. Of aanbeve-

ling 4 wel of niet moet worden overgenomen is voor de CU nog niet duidelijk. Betekent het niet over-

nemen dat geaccepteerd wordt dat een deel van de inwoners in Drenthe niet kan beschikken over 

snel internet? Dat is niet het doel van de CU. 

Voor de PvdA is snel internet een levensvoorwaarden, punt uit. De vraag is of de provincie de doel-

stelling gaat halen om iedereen te voorzien van snel internet eind 2019. Iedereen betekent dan ook de 

afgelegen adressen. Hierover wil de fractie graag duidelijkheid. 50PLUS sluit bij dit laatste punt aan. 

Over de governance merkt de PvdA op dat het enthousiasme groot is, maar professionaliteit een an-

dere is. 

Het CDA is blij met het positieve verhaal van breedband. Via de’ bottum up’ methode is veel bereikt. 

Het is goed dat er een statenbrede werkgroep is. De fractie sluit aan bij de inbreng van de VVD. 

De opmerking dat de governance als zwak wordt beoordeeld is terecht. Het brengen tot schaalvergro-

ting is prima. Snel internet is een belangrijke nutsvoorziening, maar het hoeft niet te leiden tot een 

grote provinciale coöperatie.  

Voor de SP is het rapport helder. Drenthe is goed bezig. De aanbevelingen worden ondersteund. 

Jammer aldus de SP dat GS aanbeveling 4 niet wil overnemen, zeker in combinatie met aanbeveling 

6, de lobby om breedband als een nutsvoorziening aan te merken. 

Voor 50PLUS geeft aan dat wanneer iedereen er toe doet, volgens het collegeprogramma, snel inter-

net ook belangrijk is. Wanneer 2019 niet haalbaar is om iedereen te voorzien van snel internet mag dit 

wat de fractie betreft ook met een jaar worden verlengd. Vraagtekens stelt 50PLUS bij de genoemde 

uitrol van 3 initiatieven, is deze zin in het Statenstuk wel juist? 

De PVV vindt dat het rapport de zaken goed weergeeft. Vragen stelt de fractie over de risico’s die wor-

den gelopen bij een zwak governance. Wat is de invloed van GS hierbij, het zijn in principe private on-

dernemingen. Was het model van participatie niet beter geweest? De PVV kan zich niet vinden in aan-

beveling 6, het lobbyen voor een nutsvoorziening. De lijn die GS kiest bij aanbeveling 4 onderschrijft 

de fractie. 

 

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

Gedeputeerde Jumelet: het college is content met het NRK rapport. Snel internet is een eerste levens-

behoefte die niet meer is weg te denken. Blij is het college ook met de Statenwerkgroep Breedband, 

dat de staten hier statenbreed bij zijn betrokken. Er wordt voortgang geboekt, maar het gaat stap voor 

stap, heel zorgvuldig. De aanpak van de staatssteun zoals gekozen in Duitsland (Nedersaksen) is een 

keuze die aan de voorkant van het proces is gemaakt. Het kost dan jaren aan voorbereiding, de pro-

cedure is 6 maanden, maar de voorbereiding is hierbij niet mee gerekend. Ervaring van Rivierenland, 

die dezelfde procedure heeft gevolgd, is dat deze voorbereiding vier jaar kost. In Drenthe is geoor-

deeld dat deze procedure te lang zou duren. Het resultaat wat tot nu toe is bereikt zou dan nog niet 

zijn gehaald. Het is nu niet opportuun om deze procedure alsnog te gaan volgen. Het gaat tenslotte 

om het resultaat en niet om de regeling die wordt gevolgd. Ander punt is dat in Duitsland de overheid 

en het bedrijfsleven (heel)veel geld investeren in snel internet. 

Het koppelen van de initiatieven in een Drenthe ring wordt omarmt door het college. Laag 1 moet dan 

wel voldoen aan de technische specificaties, moet koppelbaar zijn en verkoopbaar. Elk initiatief moet 

erbij gebaat zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het kan in de financieringsvoorwaarden 

worden opgenomen. Over de belichting merkt hij op dat het netwerk dan maximaal open moet zijn 

voor derden. De overheid beweegt zich enkel op zogenoemde laag 1, de lagen 2 en 3 zijn voor de 

markt. Wel wordt nog onderzoek gedaan of de overheid hier toch iets in kan betekenen. 

Mocht de provincie zelf over willen gaan tot aanleg dan zijn de kosten snel tussen de 60 – 80 miljoen 

euro. In gesprekken met o.a. staatssecretaris Keijzer heeft hij gepleit te voorkomen dat bedrijven al-

leen de rendabele gebieden voor hun rekening nemen.  



 

 4 

Gedeputeerde Jumelet kan zich voorstellen dat het verslag van de Statenwerkgroep Breedband breed 

wordt gedeeld, maar dit is iets van de werkgroep zelf om over te beslissen. 

Over het doel, snel internet voor heel Drenthe eind 2019 gehaald wordt, merkt hij op hiervoor te gaan. 

Wel moet worden geconstateerd dat de provincie hierbij ook afhankelijk is van derden, zoals gemeen-

ten en marktpartijen. De ambitie staat, maar kan niet worden afgedwongen. 

Alle 24.000 adressen staan voor snel internet, dit hoeft niet alleen glasvezel te zijn. Zo is in de provin-

cie Zeeland gekozen voor een andere aanpak omdat het anders niet haalbaar is.  

Voor de governance is veel aandacht, het heeft ook te maken vrijwilligers. Steeds is het zoeken wat 

de beste oplossing is.  

Over de in het Statenstuk opgenomen zin waarin de NRK vraagtekens stelt bij de uitrol van drie initia-

tieven kan hij geen antwoord geven, dit is aan de opstellers, i.c. de Commissie van Onderzoek (CvO) 

van PS zelf. 

 

De voorzitter geeft aan dat de griffie in overleg met de CvO zal nagaan of genoemde zin gewijzigd dan 

wel geschrapt kan worden. Duidelijk is dat deze aanpassing het ontwerpbesluit niet wijzigt. 

Voor de PS vergadering van 25 april zal het stuk worden aangepast. 

 

(JSt: aan het einde van de vergadering heeft de voorzitter aangegeven dat de betreffende zin, in over-

leg met de CvO geschrapt gaat worden, het aangepaste Statenstuk ligt voor in de PS vergadering van 

25 april) 

 

Op verzoek van de voorzitter geven de fracties de status van het Statenstuk aan. Unaniem geven de 

fracties aan dat de status gewijzigd kan worden in de A-status. 

 

 

6. Jaarstukken 2017; Statenstuk 2018-833  

 

Mevrouw Ter Veld maakt gebruik van het recht om in te spreken. 

De inspraakreactie is aan de deze samenvatting gehecht. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties geven complimenten over de Jaarstukken, de leesbaarheid en het feit dat de stukken een 

maand eerder dan gebruikelijk gereed zijn. 

De VVD geeft aan dat in tegenstelling tot de vorige Jaarstukken nu sprake is van een overschot van 

ruim 3 miljoen. Toen was er een tekort van 5 miljoen euro. Per saldo zijn er meer dan 20 miljoen euro 

aan mutaties te melden die buiten de begrotingssystematiek vallen. Dit is aanmerkelijk hoger dan het 

vorige jaar. Hoe kan dit en zijn er ‘knoppen’ te vinden om beter te anticiperen? 

Verbonden partijen: vorig jaar is afgesproken om indien de cijfers niet tijdig beschikbaar zijn, een in-

schatting te maken. Dit is in de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) aan de orde geweest (en 

toegezegd). Verbonden partijen die onder een gemeenschappelijke regeling (GR) vallen moeten (wet-

telijk) voor 15 april de gegevens aanleveren. Bij bijna alle verbonden partijen staat nu: ‘nog niet be-

kend’. Dit maakt het lastig controleren voor PS. Graag hier aandacht voor.  

N34: gesproken is over partiële verdubbeling. Het onderzoek is afgerond, het is belangrijk om de vaart 

erin te houden, hoe zien de vervolgstappen eruit? Tot slot vraagt de fractie aandacht voor de risico’s 

die worden gelopen bij leningen/revolverende financiering. Aan de accountant is gevraagd om hier ex-

tra aandacht aan te besteden. 

Naast de complimenten voor de Jaarstukken noemt de PVV 3 onderwerpen waar zij zich niet in kun-

nen vinden, namelijk, klimaatverandering, energietransitie en toekomstgerichte landbouw. Bij klimaat-

verandering lijkt het in de tekst alsof alles moet blijven zoals het nu is. Zijn dergelijke zware woorden 

nodig? Bij energietransitie is het voor de PVV de vraag of hier geen sprake is van droomdenken. 
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Tot slot verrast het de fractie dat bij toekomstgerichte landbouw de nadruk ligt op duurzaamheid. Is het 

niet beter om te kijken hoe bedrijven kunnen worden voortgezet? 

Over de Jaarrekening merkt de PVV op aan te sluiten bij de VVD. Misschien zijn de begrotingen van 

de provincie te optimistisch of de uitgaven te voorzichtig, wat is er aan de hand?  

De grootste parel uit de Investeringsagenda in ‘Vierkant voor werk’. Het gaat erom dat bereikt wordt 

wat de bedoeling is, niet alleen of het geld op een keurige manier wordt uitgegeven. Over het alge-

meen is de PVV blij met de projecten in de Investeringsagenda. 

De CU is onder de indruk van hetgeen in 2017 is geïnvesteerd. Financieel gaat het goed. 

Een kanttekening wordt geplaatst bij het provinciefonds, de substantiële verhoging.  

Nu sprake is van onderbesteding, en vorig jaar van overbesteding, adviseert de CU aan GS om alert 

te blijven op de besteding. De financieringsreserve ligt voor de komende jaren rond de 70 miljoen 

euro, is dit voldoende? In Den Haag valt te horen dat door de gaswinningsproblematiek sprake is van 

bezuinigingen, raakt dit ook Drenthe? Het weerstandsvermogen en solvabiliteit zijn respectievelijk vol-

doende en naar tevredenheid van de fractie. Onderhoud van kapitaalgoederen: hoe is de staat van de 

bruggen en viaducten? Graag wil men geïnformeerd worden over het herstructureringsfonds bij vrije-

tijdseconomie. En wat zijn de verwachtingen voor de toekomstgerichte landbouw in de provincie? Tot 

slot wordt over archivering opgemerkt dat gemeenten niet of onvoldoende hebben gedaan om te vol-

doen aan de benodigde voorschriften, dit geldt ook in Drenthe. 

GL geeft aan dat onderbesteding niet goed is. Gelukkig hanteert de provincie nu de juiste kerncijfers 

van het CBS waar GL al een aantal malen om heeft gevraagd. Bij de onderhoud van wegen en vaar-

wegen is een omissie van 5 km geconstateerd, hoe zit dit? Wat is de stand van zaken van het subsi-

dieplafond voor 3-D printers, moet er nog worden overgeheveld? 

Cultuuronderwijs op scholen: 90% doet mee, is er voldoende aandacht voor de overige 10%? 

Tot slot laat GL weten dat het gebruik van taartdiagrammen in 3-D eigenlijk niet mogen, ze geven een 

vertekend beeld. 

De PvdA vraagt naar het Projectenbureau Drenthe, waar is dit in de stukken ondergebracht? 

De fractie sluit aan bij de VVD v.w.b. de vragen over verbonden partijen en revolverende financiering. 

Het CDA geeft aan dat het ernstig zou zijn als er in de Jaarstukken nieuws zou zijn, dat is gelukkig niet 

het geval. Het collegeprogramma is volledig op stoom. Investeringsprogramma is opgestart en wat is 

bereikt wordt helder in de stukken weergegeven. Soms blijft er geld op de plank liggen, maar waar dit 

het geval is wordt het netjes uitgelegd. Bij de VJN wil het CDA een gedifferentieerdere verdeling van 

de gelden die naar gemeenten gaan voor bibliotheken aan de orde stellen. 

D66 merkt op dat een resultaat van ruim 3 miljoen euro mooi zou zijn als de provincie een winstoog-

merk zou hebben, maar dat is niet het geval. De provincie is er voor om het geld zo goed mogelijk uit 

te geven. Vragen zijn er over energie, dit lijkt een doorschuifmethode. En waarom wordt de overschrij-

ding van 1,4 miljoen euro bij toekomstgerichte landbouw ten laste gebracht van het toekomstige bud-

get 2019-2021? 

De fractie van Sterk Lokaal is blij dat veel punten van het verkiezingsprogramma van de fractie terug 

is te vinden in de Jaarstukken. Vragen zijn er over het programma Bereikbaar Drenthe: waarom wordt 

de primitieve begroting opgehoogd, terwijl er nog geld beschikbaar is van de oude projecten? 

Ander punt is de doelstelling Energieneutraal in 2050, is dit verplicht en hoe komt dit tot stand? 

Tot slot vraagt de fractie naar de opmerking, in het voorwoord, over Drenthe als krimpregio nu het Ka-

binet heeft aangegeven dat de provincie hier niet onder valt. 

Voor de SP zijn de Jaarstukken goed leesbaar en is het een mooi kleurrijk boekje geworden. Geïnfor-

meerd wordt bij de ambassadeur asbestbestrijding, gedeputeerde Stelpstra, of het klopt dat asbestsa-

neerders misbruik maken van het verbod op asbest. Zo ja, wat is hieraan te doen? 

De SP is met de provincie van mening dat versneld moet worden overgeschakeld naar duurzame 

energie mede door de opwarming van de aarde. Hiervoor wil de fractie tijdens de PS vergadering van 

25 april a.s. een amendement indienen om het positieve saldo van 3,2 miljoen, niet over te hevelen 

naar de algemene middelen maar te reserveren in een reserve energietransitie. 
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Over Attero vraagt de SP zich af waarom afgestapt wordt van het actief informeren van de provincie. 

Waarom kan de nieuwe eigenaar volstaan met het op vrijwillige basis informeren? 

Tot slot geeft de SP aan inzage te willen in de kosten van de (gedetacheerde) directeur van AOCTerra 

en TerraNext. Men verzoekt om een gespecificeerde nota van genoemde € 102.000. Wanneer PS 

hierover niet kan beschikken is de vraag hoe deze gegevens wel verkregen kunnen worden.  

 

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

Gedeputeerde Bijl: start met het bedanken voor de gekregen complimenten voor de Jaarstukken. 

Het nadeel van voordeel dat de stukken een maand eerder klaar zijn is, dat het bijna onmogelijk is om 

te beschikken over de actuele gegevens van de verbonden partijen. De gegevens van zes verbonden 

partijen zijn binnen en kunnen, wat het college betreft, in mei in de commissie(s) aan de orde komen. 

De gegevens van DEO, GAE en WMD zijn nog niet binnen, dat ligt ingewikkelder. 

Het is altijd lastig waar het gaat om begroting om 1,5 jaar van tevoren in te schatten hoe het zit. Het 

gevolg is dat sommigen posten te hoog en andere te laag zijn ingeschat. Er zijn hierbij ook externe 

factoren zoals het eerder ontvangen van Rijksgelden en EU (POP-s) gelden die zorgen voor vervroe-

gede inkomsten. Er is een extra inspanning gepleegd met de Investeringsagenda waaraan 50 miljoen 

euro is toegevoegd, zo hebben de Staten besloten. De 80 miljoen aan financieringsreserve is niet hei-

lig wat het college betreft. Mogelijk een te bespreken punt na de verkiezingen van 2019. 

Nu wordt een deel van de middelen ingezet voor DEO, voorstel bij de VJN, dit moet financieel tech-

nisch worden ingepast. Binnenkort ontvangen de Staten hiervoor een voorstel.  

De gedeputeerde gaat er niet van uit dat de aardbevingsschade in de Groningen een extra last bete-

kent voor Drenthe. Het ‘trap op trap af’ systeem blijft in stand.  

De risico’s bij (revolverende)leningen is een punt. Het is goed dat dit via de BCA onder de aandacht is 

gebracht van de accountant. Over het archief merkt hij op dat de situatie in het gehele land hetzelfde 

is, niet optimaal. Verder geeft hij aan dat 3-D printers op een ordentelijke manier in de rekening van 

2018 zullen worden verwerkt. Verder noemt hij dat het juiste gebruik van staafdiagrammen geheel zijn 

instemming heeft. 

Er komt zo geeft de heer Bijl aan, een evaluatie over revolverend financieren. Met enkele weken be-

handelt GS het voorstel daarna gaat het naar PS. 

De ‘winst’ van de provincie wordt goed gebruikt, geld is inderdaad geen doel maar een middel. Het is 

nog afwachten wat het Kabinet voor ogen heeft met de regiodeals. 

De provincie is een overheid die relatief veel doet met weinig geld. GS voert enkel uit wat met PS is 

afgesproken, maar soms verschilt het tempo van uitgaven om eerder aangegeven redenen. 

Gedeputeerde Brink: informatie over het Projectenbureau Drenthe is te vinden in het programma Eco-

nomie en Onderwijs en Arbeidsmarkt. Volgens afspraak eindigt de termijn van het bureau op 1 decem-

ber 2018/1 januari 2019. Er komt nog een evaluatie en eventueel voorstel voor een vervolg. 

Waar de vijf kilometer onderhoud aan wegen die zou zijn ‘verdwenen’ zijn gebleven wordt uitgezocht. 

In de vorige bestuursperiode is onderzoek gedaan naar het onderhoud van bruggen en viaducten. Als 

het niet voldoet wordt het aangepakt. Over vitale vakantieparken merkt de heer Brink op dat het in eer-

ste instantie de verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf. Wel is hij blij het proces als provincie 

te kunnen faciliteren. 

Het actieprogramma MKB is stopgezet, maar de ambitie, bij de gemeenten is er nog steeds. 

Verder merkt hij over de Dutchtech zone op dat hier veel geld naar toe is gegaan maar ook veel ba-

nen heeft opgeleverd. Over het Binnenstadsfonds geeft de heer Brink aan dat hier veel in gang is ge-

zet, er is veel beweging ontstaan dat is zeer positief te noemen. 

N34: voor de zomer ontvangen de Staten een voorstel inclusief beslismoment. Samen met de griffie 

zal een moment worden gezocht om PS te informeren over het hele traject. 
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Tot slot geeft de gedeputeerde aan dat de opmerking van de accountant gaat over inkoop, over wan-

neer wel en niet sprake is van EU aanbesteding. Dit heeft niets te maken met de hoogte van het sala-

ris van de directeur van AOC Terra. Of de gevraagde facturen verstrekt kunnen worden kan hij niet 

zeggen. Normaliter gaat PS niet over de inkoop van lonen. 

Gedeputeerde Jumelet: in de stukken is te lezen wat met toekomstgerichte landbouw wordt bedoeld. 

Duurzaamheid is een thema binnen de huidige landbouw, ook omdat een groot aantal winkelbedrijven 

daar om vragen. De provincie wil dit stimuleren en aan kennisoverdracht doen. Duurzaamheidsplan-

nen zullen binnenkort verder worden uitgerold. Het geld hiervoor, vanuit de Investeringsagenda, wordt 

heel goed ingezet. De POP middelen zijn bedoeld voor cofinanciering, hiervoor is 1,3 miljoen nodig. 

Geprobeerd wordt om dit op te vangen door een voorschot te nemen op de toekomst. 

De passage over krimp slaat terug op de motie die in de TK breed werd ondersteund. De minister 

heeft aangegeven dat in Drenthe de krimpstatus nog niet wordt gegeven. In 2019 wordt dit opnieuw 

bekeken. De provincie blijft hierover steeds in gesprek met ‘Den Haag’. 

Gedeputeerde Stelpstra: de gevolgen van Klimaatverandering worden steeds sterker. De PVV vindt dit 

apocalyptisch, dat mag. Het overgrote deel van de landen erkent dit, wetenschappers ook voor 98%. 

De PVV denkt daar anders over, hij noemt dit wegkijken.  Het is geen zaak van conserveren maar van 

anticiperen. Het is niet de bedoeling om terug te gaan naar de jaren ’90 ‘, wel naar een niveau van het 

klimaat van die jaren. Over de vrijgevallen middelen voor klimaat en energie merkt de gedeputeerde 

op dat een paar jaar geleden geld is doorgeschoven, dat is nog niet helemaal opgesoupeerd.  

Het herstructureringsfonds zal dit jaar worden uitgeput. 

Verder is het niet de bedoeling dat een eigen markt wordt gecreëerd waar het gaat om asbestsane-

ring. 

Het idee van de SP om geld beschikbaar te stellen voor energietransitie is sympathiek, maar komt ook 

in de VJN aan de orde. 

Tot slot geeft de gedeputeerde aan dat GS actief worden geïnformeerd over Attero, dit heeft ook de 

volle aandacht van het college. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 

Gedeputeerde Brink: zegt toe na te zullen vragen of facturen m.b.t. de kosten van de directeur van 

AOC Terra/ TerraNext beschikbaar kunnen worden gesteld aan PS. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat er geen tweede termijn van bespreking van 

de Jaarstukken volgt. De discussie wordt voortgezet in de PS vergadering van 25 april 2018. 

 

De status van het stuk blijft de B-status. 

 

 

7. Samenvatting van de vergadering van 7 maart 2018 en de lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 7 maart 2018 wordt vastgesteld. 

 

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

gehecht. 
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8. Ingekomen stukken 

 

Stukken onder A: 

De fractie van de VVD informeert hoe het zit met het aanbod van werk voor MBO niveau 1 en 2 oplei-

dingen, Wat heeft de aanpak mismatch arbeidsmarkt opgeleverd en wat kan er nog worden verwacht 

van GS, dit naar aanleiding van de brief van GS ‘samen investeren in een toekomst die werkt’ (A3). 

De fractie van D66 wil weten hoe van de ‘mis’ naar de match’ op de arbeidsmarkt kan worden geko-

men. En is het juist dat de bedragen die hiervoor worden uitgegeven richting 2 miljoen euro gaan?  

(A3 en A6) 

 

Gedeputeerde Bijl: de provincie probeert op alle niveaus actief te zijn. Zo zijn er 50 vouchers ingezet 

bij het servicepunt techniek. Of dit niveau 1 of 2 is kan hij niet zeggen. Dit is gedaan om te zorgen dat 

mensen van de ene naar de anders bedrijfstak kunnen gaan. (verschuiving binnen de bedrijfstak 

wordt wel gesubsidieerd). Ook wordt aan jobcarving gedaan; lager gekwalificeerd werk wordt apart 

gezet.  

De provincie is bezig om met bedrijven te kijken naar meer werk en goede opleidingen.  

Hiervoor wordt o.a. gewerkt met een monitoring via een zgn. arbeidsmarktdashboard. 

Drenthe is vrij breed bezig en wil dit ook blijven op dit gebied. PS zal hierover via de reguliere  

P&C cyclus worden geïnformeerd. 

Of de bedragen inderdaad ongeveer 2 miljoen euro zijn is hem ter vergadering niet bekend. 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe: uit te zoeken om welke bedragen het gaat waar het betreft de aanpak 

van de mismatch op de arbeidsmarkt. 

 

De VVD informeert over bij de verstrekking van een geldlening aan RE-NET Hoogeveen voor de aan-

leg van breedband (A7) ook de (aanvullende) voorwaarde wordt opgelegd dat aangesloten wordt op 

de Drenthering en gekozen wordt voor de uniforme belichtingstechnologie. 

Het CDA sluit bij deze vraag aan.  

De PvdA informeert welk rentepercentage gehanteerd wordt, RE-NET is tenslotte een commerciële 

partij. 

D66 wil weten of het netwerk in 2019 operationeel zal zijn. 

Tot slot wil de PVV weten of het project voor de zand en veendorpen geldt of alleen voor de zanddor-

pen. 

Gedeputeerde Jumelet: alvorens de door de VVD genoemde aanvullende voorwaarden kunnen wor-

den opgelegd zal eerst onderzocht moeten worden of dit haalbaar is. Op zich staat hij hier niet nega-

tief tegenover. 

Als rentepercentage wordt 0.87% gehanteerd. Het is de bedoeling dat het netwerk in 2019 operatio-

neel is. 

Tot slot geeft hij aan dat het project bedoeld is voor geheel Hoogeveen maar is opgedeeld in verschil-

lende fasen. 

 

De PvdA vraagt hoe het nog aanwezige bedrag van circa € 196.000 zich verhoudt t.o.v. het subsidie-

bedrag genoemd in de bijdrage aan de Arbeidsmarktmaatregelen in het kader van Vitaal Platteland 

Zuidoost Drenthe (A 6). 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden. 

 

JSt: de ontvangen reactie van gedeputeerde Bijl (ontvangen per mail d.d. 7 mei 2018) op deze  

vraag is: 

‘In november 2017, bijna een half jaar na de start van de voucherregelingen was een bedrag  
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van  € 141.594,- van de beschikbare € 600.000,- beschikt. Redelijk op schema, maar niet zodanig dat 

een tweede tranche direct moest worden voorbereid. Wel was er sprake van een toename in de laat-

ste maand. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet in de laatste maanden van 2017, waardoor er in 

januari het genoemde bedrag resteerde. Het tempo is de eerste maanden iets afgenomen, maar uit 

navraag bij de arbeidsmarktregio is gebleken dat kort voor de vergadering van de Statencommissie de 

middelen uitgeput waren. De toekenning van de tweede tranche kwam als geroepen.’ 

 

De voorzitter vraagt expliciet of de voorgenomen subsidies zoals aangegeven in de brieven A5 tot en 

met A7 aanleiding zijn voor het geven van bedenkingen van de kant van de commissie. Dat is niet het 

geval. 

Dit betekent dat GS over kan gaan tot subsidieverstrekking. 

 

Stukken onder B: 

Geen vragen en/of opmerkingen. 

 

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

 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onderwerpen in te brengen bij de onderdelen, 

IPO, EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen. 

 

SNN: 

De voorzitter van de werkgroep SNN, de heer van Dekken, wijst op de bijeenkomst in Drachten voor 

de AB SNN leden op donderdag 19 april. 

 

10. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:00 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 23 mei 2018. 

 

 

 

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

23 mei 2018. 

 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

  , statenadviseur 



2018 04 18 Inspraak Wietske Jonker-ter Veld Statencommissie FCBE 

Statenleden en verdere aanwezigen 

Vandaag wil ik samen met u nadenken over het begrip 'beduvelen'.  

Ik heb een paar voorbeelden gevonden in  de "Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2017'' en 
bijbehorende stukken; in de grote uitgaven aan vliegveld Eelde.  

U schrijft op blz. 157: " Groningen Airport Eelde heeft in 2017 een recordaantal passagiers 
verwelkomd: 228.000, een groei van 26% t.o.v. een jaar eerder ". Het CBS telt anders, 
202.000.". Er zitten 26.000 passagiers bij die doorvliegen naar Eindhoven of Rotterdam. 
Denkt u dat het CBS ons beduvelt? 
En 2016 was een heel slecht jaar omdat er weer veel charters zijn weggevallen.  
De lijndiensten hebben inderdaad meer passagiers opgeleverd; maar die vliegtuigen zijn 
verre van vol. De CO2 belasting per passagier is daardoor onaanvaardbaar hoog. 
Deze lijndiensten krijgen aanloopsteun, volgens de Richtsnoeren 2014 moet deze steun 
aangemeld worden bij de Europese Commissie. GS ziet dit anders; uit de brief van 31 januari 
aan de fractievoorzitter van D66 schrijft GS dat deze steun "tegen marktconforme 
voorwaarden", dus als een private investeerder in een markteconomie. 
Een private investeerder verwacht winst; inderdaad een ex-ante rendement. Een private 
investeerder zou nagedacht hebben; misschien het Rapport van de Noordelijke Rekenkamer 
gelezen hebben, of het Dagblad van het Noorden. Dan had die gelezen dat er  al veel 
bestemmingen zijn opgeheven: Mallorca, Girona, Milaan, Innsbruck , Salzburg, Barcelona, 
Aberdeen, Malaga, Kos, Rhodos, Corfu, Lanzarote, Tenerife, Dalaman, Bodrum. 
Ik heb de indruk dat GS deze fractievoorzitter beduvelt en u met hem. 
Nysingh waarschuwde in hun Memo d.d. 7 sept. 2016 ( 4.46) dat GAE zowel "als door 
overheden beheerste onderneming zowel steunontvanger als steunverlener zijn." zijn. Dan 
gelden de regels van transparantie. GS schrijft verder dat het "commercieel belang van de 
luchthaven" belangrijker is dan de voorgeschreven transparantie. Is het de bedoeling van GS 
om de EC te beduvelen? 

In de  Beantwoording technische vragen over de Jaarstukken 2017 schrijft het college in 
antwoord op de PvdA dat er onderhandeld gaat worden " over de stappen die gezet moeten 
worden om in 2030 tot 49% CO2 reductie te komen." Telt de luchtvaart ook mee? 

De gezamenlijke milieufederaties organiseerden een symposium "Eerlijk over vliegen". Op 
hun website (www.eerlijkovervliegen) staat de bijdrage van vliegtuigbouwer Paul Peeters. 
Hij promoveerde afgelopen november in Delft op "sustainable tourism". Hij waarschuwt dat 
de huidige mondiale luchtvaart het onmogelijk zal maken de twee graden doelstelling te 
halen zoals afgesproken is in Parijs. En dat als de groei doorzet zal het gehele 'carbon 
budget' dat mondiaal nog gebruikt mag worden, in 2070 geheel opgaan aan de luchtvaart. 

Op 12 april was ik bij Duurzaam Drenthe. In deze zaal sprak gedeputeerde Stelpstra "De 
wereld verdraagt de wijze waarop we nu leven niet meer" en hij riep ons op om "uit oude 
consumptie patronen te breken". Ik weiger te geloven dat gedeputeerde Tjisse Stelpstra ons 
heeft  beduveld en dank u voor uw aandacht. 

  

http://www.eerlijkovervliegen/
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 18 april 2018 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

 
1. RUD 

Gedeputeerde Bijl zegt toe om het verzoek van PS om 

intensivering van de rapportage van de RUD, van een 

maandelijkse halfjaarlijkse rapportage naar een 

kwartaalrapportage, te zullen inbrengen bij het DB AB van de 

RUD en de uitkomst hiervan mee te delen aan PS. 

 

 

 

07 03 2018 

 

07 06 2018 
√ Afgehandeld: FCBE 18/4: De RUD (AB) heeft 

ingestemd met het verzoek van PS. 

 
 
2. Health Hub Roden 

Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan of het advies 
m.b.t. de asbestinventarisatie bij Health Hub Roden, wordt 
overgenomen.  

 

 

07 03 2018 

 

28 03 2018 
√ Afgehandeld, bij de vaststelling van het krediet 

aan HHR (FCBE 7 maart 2018) is toegezegd dat 

de asbestsanering volgens protocol zal worden 

uitgevoerd. 

 
 
3. 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 
 

 
4. 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 
 

 
5. 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 
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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  

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  
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Moties 

M 2016-6; Promotie 

ondernemend Drenthe 

GS wordt verzocht op zeer korte termijn te starten met de 

promotie Ondernemend Drenthe en de benodigde middelen 

hiervoor binnen het huidige programma Economie te vinden, 

of indien dit niet mogelijk is, een voorstel voor financiering 

aan de Staten voor te leggen. 

 

PS 09.03.2016 01.06.2016 

 

01.01.2017 

FCBE 14/9: ged. Brink: stavaza: 

Met RTVDrenthe zijn afspraken gemaakt over 

ongeveer 25 programma’s over de Drentse 

economie. Het plan wat hiervoor is gemaakt zal 

hij toesturen aan de commissie. 

 

Verder studeert GS op welke wijze Drenthe als 

ondernemende provincie kan worden neergezet. 

T.z.t. zullen ze hierop terugkomen. 

 

FCBE 08 11 2017: Gedeputeerde Brink wordt 

om een reactie gevraagd op 29 november a.s. 

 

FCBE 29 11 2017, ged. Brink: het programma 

van RTVDrenthe ‘Ondernemend Drenthe’ loopt. 

In januari 2018 zal PS worden geïnformeerd hoe 

de motie verder zal worden uitgevoerd.  

 

√ Afgehandeld (FCBE 18/4) 

 

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  
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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  

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 2018-6 

Beschikbaarheid, 

Bereikbaarheid en 

Betaalbaarheid van 

Medicinale Cannabisolie 

GS wordt verzocht om: 

- Het standpunt zoals genoemd in de motie ter 

kennis te brengen aan de regering en de Tweede 

Kamer en specifiek aan de minister van VWS 

- Zich in te spannen voor een landelijke regeling met 

provinciale dekking. 

 

PS 28.03.2018 11.07.2018 √ Afgehandeld bij brief van 17 mei 2018 
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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  

 


