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SAMENVATTING
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Woensdag 27 februari 2019

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 27 februari 2019 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 (CU)
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU)
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)
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal)
tot 16. 14 uur
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)
de heer R. du Long (PvdA)
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de heer P.H. Oosterlaak (SP) tot 16.00 uur
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mevrouw G. Weerts (VVD)
mevrouw R. Wollerich-Veldman(CDA)
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de heer H. Greven (Sterk Lokaal)
de heer J. Pottjewijd (PVV)

Voorts aanwezig de leden van GS:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.G. Jumelet (CDA)
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)
mevrouw J. Klijnsma (aanwezig bij agendapunt 6)

mevrouw M.M. Boedeltje, statenadviseur

1

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In bijzonder de deelnemers aan Gast
van de Staten, leden van de Vereniging voor Sport en Vermaak Meppel en de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ‘De Passage’ uit Noordscheschut/Nieuweroord. Zij hebben onder leiding van
de heren Van Dekken (CDA) en Van Dalen (D66) kennis gemaakt met het reilen en zeilen van PS.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
De heer Smits, lid van de Begeleidingscommissie Accountants (BCA) meldt het aanbestedingstraject
voor een nieuwe accountant is afgerond en de zittende partij Ernst & Young Accountants is gekozen.
4. Rondvraag
Geen.
5.

Subsidie aan gemeente Aa en Hunze voor aanleg breedband in gebied Drents Glasvezel
Collectief; Statenstuk 2019-865

Samenvattende reactie van de fracties
Alle fracties vinden de aanleg van breedband in de witte gebieden van groot belang.
De CU vraagt ook of er een Europese aanbesteding nodig is, of sprake zal zijn van scheve gezichten
bij andere initiatieven en naar eventuele precedentwerking. De PVV sluit zich bij dit laatste aan.
De PVV vraagt of bij mislukking van het project de subsidie wordt terugbetaalt. De PvdA vraagt naar
de kosten voor de aanleg van de laatste huizen en of sprake is van kostendifferentiatie. Verder vraagt
de fractie zich af op sprake is van marktconsultatie. De VVD wijst op het voordeel van subsidie ipv een
lening; de risico’s komen ten late van de initiatiefnemer. De fractie vraagt zich hierbij af waar de €
500.000 in de reserve revolverend financieren voor is, omdat er geen risico’s zijn.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Jumelet wijst op het belang en de inzet van de vele vrijwilligers. Het gaat om een heel
groot gebied. Marktpartijen hebben zich verbonden aan DGC: Glasvezel Buitenaf en RE-NET. De bijdrage van de provincie van 5 ton is onderdeel van een investering van 18 miljoen in het buitengebied
van de provincie. De gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen hebben in gestemd met een bijdrage. Er ligt nu een bedrag van 17,5 miljoen op de plank vanuit de gemeenten. De marktconsultatie
loopt daar kunnen geen uitspraken over gedaan worden. Er is geen sprake van een Europese aanbesteding. Er zijn geen scheve gezichten/precedentwerking, het is het één of het ander: subsidie of lening. Glasvezel Noord heeft een pro forma aanvraag gedaan voor 1 januari 2019, maar heeft nog
geen business case. Hier wordt gekeken of een lening of subsidie verstrekt zal worden.
Breedband is geen nutsvoorziening, maar een basisvoorziening. Er is geen differentiatie gemaakt
richting inwoners. Subsidies worden nooit in een keer overgemaakt, maar in tranches. Er wordt ook
altijd gekeken waarmee men bezig is.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-865 als een A-stuk wordt
behandeld in de Statenvergadering van 13 maart 2019.
6.

Gedragscode integriteit Provinciale Staten, commissaris van de Koning en Gedeputeerden
provincie Drenthe 2019; Statenstukken 2019-868 en 2019-869

Samenvattende reactie van de fracties
Alle fracties steunen de twee nieuwe Gedragscodes en onderstrepen het belang.
De PvdA vindt dat de code terug moet komen in het inwerkprogramma en ook daarna regelmatig onder de aandacht moet worden gebracht. De fractie maakt de kanttekening dat de code ook dient om
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de eigen morele oordeelsvorming te ondersteunen en aan te scherpen. De CU vindt de bestuurlijke
integriteit essentieel voor een goed functionerend democratisch bestel. De PVV is blij met de duidelijkheid in de Gedragscodes over solliciteren, draaideurconstructies en invloed op besluitvorming in geval
van eigenbelang. De VVD vindt de code belangrijk voor preventieve werking en toetsing.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
De Commissaris van de Koning: beklemtoont eveneens het belang van integriteit en het aandacht blijven geven hieraan. Zij zou het mooi vinden een integriteitsdag te entameren met de nieuwe Staten en
de nieuwe gedeputeerden. Integriteit moet verankerd zijn in een ieder zelf.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstukken 2019-868 en 2019-869 als Astukken worden behandeld in de Statenvergadering van 13 maart 2019.
7.

Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdrager provincie Drenthe 2019;
Statenstuk 2019-866

Samenvattende reactie van de fracties
De fracties vinden de harmonisering van de rechtsposities van ambtsdagers een goede zaak.
Mbt art. 2 vraagt de PvdA zich af of de voorgestelde vergoedingsmethodiek, betaling per bijgewoonde
vergadering, een verbetering is; stimuleren van bijwonen van vergaderingen lijkt de fractie niet nodig.
De fractie vraagt gedeputeerde naar de motivatie voor verhoging van de vergoedingen voor leden van
enquêtecommissies. Een verhoging van de vergoeding voor Statenleden zou de PvdA in de nieuwe
periode aan de orde willen stellen, gekeken naar de vergoedingen van de raadsleden in grotere gemeenten. Sterk Lokaal sluit zich hierbij aan en wijst op de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden. Op die wijze kunnen ook minder draagkrachtigen het Statenwerk doen. De
PVV vindt het goed dat er sprake is van een individueel scholingsbudget vraagt naar de afweging betreffende de scholing die moet leiden tot beter functioneren als Statenlid (art 6). De CU pleit ervoor, in
het licht van artikel 6, dat partij politieke scholing ook als onderdeel van de functie wordt gezien, omdat
de politieke kleur een belangrijke voorwaarde is voor het doen van het Statenwerk.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Stelpstra er is nieuw beleid rond de vergoeding voor leden van de enquêtecommissie
opgesteld. Indien gewenst kan dit aangescherpt worden. De hoogte van de vergoeding voor Statenleden wordt als statement gezien. Wat betreft de scholing komt er geen toetsingsinstrument, er moet
een aanvraag bij de griffie ingediend worden, dit zal naar eer en geweten door statenleden aangevraagd worden. Het gedachtengoed van een partij valt niet onder scholing.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-866 als een B-stuk wordt
behandeld in de Statenvergadering van 13 maart 2019, omdat er mogelijk een amendement komt van
Sterk Lokaal
8.

Financieel Plan 2019, Jaarverslag en Jaarrekening 2017 NV Waterbedrijf Drenthe en
WMD Drinkwater BV; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 16 januari 2019,
inclusief onderbouwing Statenfractie SP

Toelichting SP: de fractie geeft aan dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft gegeven,
met daarbij verbeterpunten. Wat betreft de SP zal er naar het verleden gekeken moet worden door
middel van onderzoek, de wijze van informatievoorziening en bedrijfsvoering vindt de SP ontluisterend. Voor de toekomst zal gekeken moeten worden hoe wel sprake kan zijn van transparantie en
controle. De overige fracties wordt gevraagd of zij vinden dat ze voldoende geïnformeerd zijn en naar
de zienswijze op het gevoerde beleid. GS wordt gevraagd naar de risico’s die op dit moment nog aan
de orde zijn.
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Samenvattende reactie van de fracties
Alle fracties vinden dat zij na verloop van tijd goed geïnformeerd zijn door zowel GS als de WMD. Ook
vinden ze dat de WMD zich moet beperken tot haar kerntaak: het leveren van drinkwater.
De PvdA wil dat de provincie scherp toeziet op de kerntaak van de WMD door regelmatige besprekingen en door gebruik te maken van de aanbevelingen uit het rapport ‘Verbonden vertrouwen’ uit 2018
van de heer Smits en van de notitie ‘Verbonden partijen’. De fracties van 50PLUS en het CDA sluiten
zich bij dit laatste aan. Het CDA stelt voor om ‘het onder voorwaarden uitvoeren van ander-water activiteiten’ in het governance reglement te schrappen. De fractie ziet het als taak voor de WMD te overleggen met de bancaire autoriteiten over een solvabiliteit van 20% i.p.v. 25%. De CU vraagt of de verstrekte informatie tijdens informatiebijeenkomsten ook schriftelijk kan worden gegeven. Verder maakt
de fractie zich zorgen over de overschrijding van de Wet normering topinkomens bij een medewerker
van WMD, eventuele uitbreidingsplannen van de WMD en de afschrijving van asbestcementleidingen.
D66 vindt dat de controlerende rol van de Staten een punt van aandacht moet blijven. GroenLinks
roept de WMD op zich te beperken tot schoon en betaalbaar drinkwater. De VVD geeft aan dat de
wijze waarop de WMD nu haar kerntaken vervult, vertrouwen geeft voor de toekomst. De PVV vindt de
wijze waarop de WMD de stukken heeft opgesteld heel transparant en vraagt in dit kader of de tariefverhoging ook een gevolg is van het mislukken van de waterprojecten in Indonesië, immers vervangsinvesteringen zouden niet tot tariefsverhoging moeten leiden. Dit kan en zou best uitgesproken mogen
worden. Verder vraagt de PVV of er nog meer risico’s zijn zoals Wildlands.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Bijl is blij dat de meeste fracties het gevoel hebben dat er nu transparant over de WMD
gesproken wordt. Datgene wat in de informatiebijeenkomsten is besproken is niet geheim. Alleen het
rapport van het forensisch onderzoek van Ernst & Young en de procestactiek richting de voormalige
bestuurders is niet openbaar, als de conclusies getrokken zijn dan worden deze stukken openbaar.
Gedeputeerde Bijl zit op een lijn met de gemeenteaandeelhouders: alles wat niet met de kerntaak te
maken heeft, wordt in verschillende tempi afgebouwd op zo’n manier dat het drinkwatertarief zo weinig
mogelijk belast wordt. De WMD is voornemens om zich geheel terug te trekken uit Wildlands. De Wet
normering topinkomens (WNT) gold niet voor de genoemde werknemer, omdat hij onder het overgangsrecht viel. Dat kunnen GS niet veranderen. Vervangingsinvesteringen hoeven niet tot tariefstijging te leiden, maar door de nieuwe meettechnieken waardoor stoffen in het water moet extra geïnvesteerd in zuiveringsinstallaties met nieuwe technieken. Het vervangingstermijn van asbestcementleidingen is verlengd van 10 naar 20 jaar ivm met andere prioriteiten, dit moet uiteraard verantwoord zijn.
De heer Bijl denkt niet dat een solvabiliteit van 20% bij de banken leidt tot tariefdaling, maar vindt het
wel de moeite waard om met de banken te praten.
Toezeggingen, Gedeputeerde Bijl zegt toe:
- Schriftelijk overzicht te geven over de WMD, in lijn met de eerdere informatie bijeenkomsten, aan de
nieuwe Staten.
- Zich in te zetten om nu nog geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van Ernst &
Young en de procestactiek van de WMD) nadat het juridisch traject is afgerond, openbaar te maken.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt voldoende behandeld is.
9.

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie GroenLinks over Ontwikkelingen
TopDutch; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019, inclusief
onderbouwing Statenfractie GroenLinks

Toelichting GroenLinks: In 2017 heeft PS besloten een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen
aan TopDutch voor een tweejarige campagne ter ondersteuning van de internationale acquisitie van
Noord-Nederland, met als doel binnen twee jaar een aantal grote ondernemingen en nieuwe arbeidsplaatsen naar Noord-Nederland te halen. Als gevraagd wordt naar de effecten, wordt geantwoord dat
hierover niet gecommuniceerd kan worden vanwege de vertrouwelijkheid. Het streven is om binnen
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twee dan wel vijf jaar de effecten te bereiken. In 2018 bleken er grote problemen, stagnerende ontwikkelingen en interne strubbelingen binnen het team van TopDutch te zijn. De fractie van GroenLinks
vindt dat GS te weinig informeert en vraagt om meer informatie. GroenLinks vraagt aan de overige
fracties wat hun visie is op de ontwikkelingen van TopDutch en of de beantwoording van GS op de
door GroenLinks gestelde vragen voldoende inzicht geeft op de resultaten en de bestedingen.
Samenvattende reactie van de fracties
De fracties PvdA, PVV, OPD, SP, CU, en D66, willen graag meer inzicht in de resultaten en bestedingen en zijn blij met de vragen van GroenLinks. De PvdA vraagt of de heer A. Welink zijn rol als onafhankelijke procesbegeleider heeft waargemaakt. Misschien moet er een ‘benen op tafel sessisie’ komen zoals bij de werkgroep breedband. De PvdA wacht op de in de beantwoording toegezegde update voor de zomer van 2019. De PvdA en 50PLUS vinden dat PS zich niet te veel moeten bemoeien
met de interne bedrijfsvoering en interne organisatie, de rollen van PS en GS moeten gescheiden blijven. De OPD en SP zijn teleurgesteld in de ontwikkeling van TopDutch. Het CDA vindt dat GS goed
geïnformeerd hebben in de informatiesessies van september 2017 en februari 2018, maar is toe aan
een update. Zij vraagt welke zorg GS extra willen leveren om Initio te volgen bij het zoeken naar extra
partners. Het CDA ziet, in tegenstelling tot GS, wel noodzaak om bij te sturen bij Initio. De CU vraagt
naar de informatiebijeenkomsten. D66 vraagt waarom PS niet op de hoogte zijn gebracht van de interne problemen en of de noodzakelijke heldere criteria wel gesteld zijn. De PVV mist basiszaken in
de beantwoording van GS. Wie zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers? Welke bedrijven zijn afgehaakt? Welke worden nu erbij gezocht? Initio zelf biedt ook geen antwoorden. De VVD is benieuwd
naar de visie van het college op de huidige stand van zaken.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat eind 2016, begin 2017 uit een spontane actie in Groningen door
een aantal ondernemers, Topdutch is ontstaan, dit zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers. De opdracht om Noord-Nederland op de kaart te zetten is na succes van de initiatiefnemers verstrekt aan
Initio. Op dit moment vindt de gedeputeerd datgene wat gebeurd is achter de voordeur bij Initio, teleurstellend, maar zij hebben de opdracht gekregen en voeren die uit. Er zijn twee bijeenkomsten geweest
voor een bijpraatsessie en de derde is gepland. PS Drenthe hebben in 2017 toegestemd om €
400.000 te steken in de campagne TopDutch, aanbesteed bij Initio. Totaal heeft Initio € 1,2 miljoen
ontvangen en Initio vijf jaar de tijd gekregen voor uitvoering van de opdracht. De leads komen binnen
bij de NOM, het is niet gebruikelijk dat in de termijn van 5/6 jaar namen worden vrijgegeven van de
leads die binnenkomen. Op aandringen van de Gedeputeerde komt hier bij GS wel informatie over.
Topdutch is met volledige ,medewerking van de NOM tot stand gekomen. De NOM helpt bij dit traject
om Noord-Nederland op een andere manier op de kaart te zetten. De NOM is een verlengstuk van de
NFIE (Netherlands Foreign Investment Agency). Campagne voeren gebeurt op zeven à acht thema’s.
De thema’s worden gekozen en getoetst door de drie gedeputeerden van de drie noordelijke provincies in samenwerking met de NOM. Op ieder thema worden verhaallijnen ontwikkeld, informatie hierover ligt klaar in de Statenzaal.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit punt voldoende is behandeld.
10. Beantwoording vragen van de Statenfracties D66, GroenLinks en SP over Aanloopsteun
Groningen Airport Eelde; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 5 februari |
2019, inclusief onderbouwing Statenfractie D66, SP en GroenLinks
Toelichting door de heer Van Dalen namens de fracties van D66, SP en GroenLinks
Aanleidingen voor het agenderen van dit punt zijn: de financiële situatie van GAE en het aftreden van
twee leden van de RvC. Het investeringsscenario komt anders uit dan beoogd. Volgens de drie fracties zijn de aannames van het investeringsscenario achterhaald. Toch stellen GS dat de visie op dit
investeringsscenario ongewijzigd is gebleven en is de opdracht aan de RvC gegeven om binnen de
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gestelde kaders alternatieven te ontwikkelen en toe te werken naar een meer sluitende begroting voor
2019. De drie fracties vragen GS en de andere fracties hier naar.
Samenvattende reactie van de fracties
De PvdA wacht de door GS toegezegde informatie af. De CU vraagt naar de redenen waarom de twee
leden van de RvC zijn opgestapt en in hoeverre die van belang zijn om verder te komen. De CU blijft
het beleid van het college steunen. Verder vraagt zij of het geen tijd is om het vliegverkeer van heel
Nederland integraal nationaal aan te pakken. De OPD wijst de provincies, aandeelhouders en anderen op de onderzoeken van NRK en SEO en vraagt zich af hoe verder dient te worden gegaan. Het
CDA heeft al eerder zijn twijfel over de competenties van het bestuur en de RvC uitgesproken en heeft
schriftelijke vragen gesteld na de afgegeven signalen. De RvC heeft nu een duidelijke opdracht van de
aandeelhouders meegekregen. Herbezinning is op dit moment niet aan de orde voor het CDA. De
VVD vindt dat de politiek afstand moet nemen van de bedrijfsvoering van het vliegveld en de tijd geven aan GAE om met een acceptabele businesscase te komen. Het tempo van de investeringen kan
eventueel aangepast worden aan de actualiteit. De PPV wil het genomen besluit, om € 46 miljoen in
GAE in een periode van tien jaar te investeren, respecteren. De fractie hoopt op contacten waardoor
GAE echt ontwikkeld wordt.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de werkwijze binnen de RvC de reden is van opstappen van twee
commissarissen. Er was al een proces gaande over een andere invulling van de governance en er is
besloten dat deze nog actueel is. Gedeputeerde Bijl heeft contact gehad met de heer Benschop van
de Schipholgroep. Deze heeft aangegeven dat het de Schipholgroep niet onverschillig zou laten als
GAE er niet meer zou zijn. De nationale Luchtvaartnota is in voorbereiding. Een van de opdrachten
aan de RvC is voor de zomer een ‘letter of intent’ klaar te hebben. Het lijkt hem goed dat de aandeelhouders terughoudendheid bewaren en niet in de executieve stand gaan staan. Er wordt niet gestuurd
op overname van aandelen. De Staten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de begroting
van 2019 na de aandeelhoudersvergadering van 1 maart 2019. Alle aandeelhouders zijn de mening
toegedaan dat er moet worden vastgehouden aan het investeringsscenario.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit punt voldoende is behandeld.
11. Samenvatting van de vergadering 23 januari 2019 en de Lijst van toezeggingen
De samenvatting van de FCBE-vergadering van 23 januari 2019 wordt conform ontwerp vastgesteld.
Lange termijn toezeggingen
nr. 5 Mevr. Van den Berg(CU) vraagt om deze toezegging open te laten staan, omdat er alleen een
update is verschaft, maar geen ondermijningsbeelden. De informatie zal nog richting Staten komen.
De voorzitter noteert deze toezegging als niet afgehandeld.
Motie 2018-24: Functieverbreding van Drentse dorpshuizen.
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat deze motie bij de begroting is aangenomen. Er is een enquête
uitgezet onder de besturen van dorpshuizen over vooral de inhoud van deze motie. Er zal over circa
twee maanden een brief naar de Staten toegaan om deze motie te beoordelen en te kijken hoe hier
mee verder gegaan gaat worden.
Motie 2017-25: Provinciale, nationale en Europese vlag in de Statenzaal
De voorzitter geeft aan dat deze in de laatste Statenvergadering zullen hangen.
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12. Ingekomen stukken
AA.1: De heer Uppelschoten (PVV) uit de bedenking dat hij graag een verslag van de vorige editie
hierbij had gezien, zodat duidelijker wordt of de subsidie voor Into Natura gecontinueerd moet worden.
Ook de heer Vester (OPD) had graag een verantwoording gezien.
Gedeputeerde Bijl geeft een mondelinge toelichting op de vorige editie, hierover is men zeer positief.
De vraag van de heer Kuipers (GroenLinks) of voor 2019 (net als in 2018) geldt dat de provincie actief
betrokken is bij de vergunningverlening. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.
Mevrouw Weerts (VVD) vraagt waarom er niet gewoon de weg van subsidieverordeningen wordt gevolgd in plaats van deze voorhangprocedure.
Gedeputeerde Bijl antwoordt dat het college wilde voorkomen, dat net als de vorige keer, de voorbereidingssubsidie en de vervolgsubsidie samen boven de subsidiegrens zouden uitkomen.
Gedeputeerde Bijl zegt toe de bij AA.1 behorende verantwoording van 2018 toe te sturen.
De voorzitter concludeert dat er door een drietal partijen bedenkingen zijn geuit, daarvoor is geen
meerderheid in de commissie, dus kan de gedeputeerde hiermee door. .
AA.2: De heer van Dalen (D66) vraagt in hoeverre er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de digitale infrastructuur in Vlaanderen en Duitsland en wat daar markttechnisch gedaan wordt met deze intensivering wat vorig jaar mei nog niet aan de orde was.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat Marketing Drenthe hard werkt aan de digitalisering en aan hoe bedrijven zich kunnen promoten op de Duitse en Belgische markt. De huidige inspanningen richting
Duitsland zijn succesvol.
De heer Uppelschoten PVV Er is al een budget vastgesteld voor Marketing Drenthe, daarbinnen zou
dit ook gedaan moeten worden.
De voorzitter concludeert dat er een bedenking is geuit.
Brieven van GS
A.3 De heer Berends (PvdA) vraagt of gedeputeerde Jumelet kansen ziet in bitcoins.
Gedeputeerde Jumelet antwoordt dat hij geen kansen zien in bitcoins.
A.4 De heer Bosch (PvdA) vraagt wat ongeveer het percentage is van het aantal mensen met een beperking die werkzaam zijn bij de provincie Drenthe.
Gedeputeerde Brink zegt dat het om 21 fte van de 420-430 fte’s gaat.
A.7: De heer Du Long (PvdA) dankt het college dat de manieren waarop de motie Toegankelijk Drenthe uitgevoerd gaat worden, verder gaat dan de PvdA gevraagd had in de oorspronkelijke motie.
A.12 De heer Van Dalen (D66) vraagt in welke mate regio Zwolle zich bezig gaat houden met de
maatregelen omtrent de energietransitie en in hoeverre dit een aanvulling is op wat de provincie Drenthe en de gemeenten op dit moment al doen.
Gedeputeerde Brink dit is gekomen uit de lang traject over waar je als regio moet samenwerken en dit
is er één van.
A.13 De heer Van Dalen (D66) vraagt waarom geconcludeerd is dat het TT-festival een sterk merk is,
terwijl het buiten Drenthe onbekend is en hij vraagt of de economische spin-off vergroot kan worden.
Gedeputeerde Brink antwoordt dat het college rondom de TT-week wil zorgen voor een festival van
hoge kwaliteit, voor Drenthe en daarbuiten.
13. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
De voorzitter concludeert dat dit agendapunt kan worden afgesloten.
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14. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 18.20 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 mei 2019.

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
19 juni 2019.

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 27 februari, versie 16 mei.
Naam

Omschrijving

Statencommissie korte termijn
1. Informatie WMD
Gedeputeerde Bijl zegt toe historische informatie te geven over
de WMD, in lijn met de eerdere informatie bijeenkomsten, aan
de nieuwe Staten.
2. Verantwoording Into
Nature 2018

Gedeputeerde Bijl zegt toe de verantwoording van 2018 van
Into Nature toe te sturen.

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

27.02.2019

15.05.2019

√ Bijeenkomst 5 juni 2019

27.02.2019

15.05.2019

√ Afgehandeld per brief van 12 maart 2019 (A1)

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Europese investeringen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese
08.11.2017
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt.
Tijdens de commissievergadering van 23-1 geeft gedeputeerde
Bijl aan dat deze tabel opgenomen wordt in de jaarrekening.

15.05.2018

2. 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

3. 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

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

15.05.2019

Versie 6 juni 2019

1

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.

2. Openbaarmaking
Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog
geheime rapporten rondom geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van
WMD
Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het
juridisch traject is afgerond, openbaar te maken.

05.12.2018

27.05.2019

27.02.2019

11.12.2019

Moties

M 2017-24; keurmerk veilig
buitengebied

Versie 6 juni 2019

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

√ 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).

19.06.2019

2

M 2018-24:
functieverbreding van
Drentse dorpshuizen

Motie 2019-1
Grensoverschrijdende
samenwerking

Motie 2019-2
Extra inspanning voor
komst F1 naar TT-circuit
Assen

Versie 6 juni 2019

GS worden verzocht om:
PS 14.11.2018
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
Schdorpshuizen en leefbaarheid te kunnen
verkennen
PS 14.11.2018
GS worden verzocht om:
zich er in het kader van een gemeenschappelijke
lobbyactiviteit bij de Europese Commissie en het
Europees Parlement voor in te zetten dat het
INTERREG-programma Deutschland-Nederland
met voldoende Europese medefinanciering
voortgezet kan worden;
in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing, overige
instanties te verkennen hoe de obstakels voor een
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties
opgeheven kunnen worden;
in overleg met de Nederlandse regering te
verkennen hoe de begeleiding van grensarbeiders
op de arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 buiten het INTERREG-subsidieprogramma om
- meerjarig gefinancierd kan worden;
in te zetten op verbetering van de
grensoverschrijdende spoorverbindingen, met
name de Wunderline Groningen-Bremen, de
verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-Rheine
en de intercityverbinding Amsterdam - HannoverBerlijn.
GS worden verzocht om:
PS 6.2.2019
Zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen
dat de Formule 1 naar Assen komt.
Door uit te stralen dat we er klaar voor zijn. Dat het
hier een succesvol evenement kan zijn. Dat we ze
met open armen ontvangen.

15.05.2019

√ Afgehandeld per brief van 14 mei 2019 (A3)

30.10.2019

30.10.2019
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