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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid gecombineerd met de  
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 30 oktober 2019 
 
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 30 oktober 2019 is als bijlage opgenomen bij 
deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig leden van de commissie FCBE:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
de heer T.P. Blinde (FvD)  
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer F.P. Duut (OpDrenthe) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)   
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer R.C.J. van der Meijden (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (FvD) 
mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (PvdD) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H. Post (CU) 
mevrouw T. Potharst (PvdD) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoemaker (Sterk Lokaal 
de heer G. Serlie (VVD) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer H. Velzing (FvD) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 

Afwezig:  
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
 
 
Aanwezig leden van de commissie OGB:  
de heer J.F. Bos (FvD) 
de heer R.W. Camies (FvD) 
de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
de heer H. van de Weg (SP) 
de heer P.A. Zwiers (PvdA) 
 
Afgemeld leden van de commissie OGB:  
Mevrouw B. Zouine (D66) 
Mevrouw F. Zwaan (VVD) 
 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD)  
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)  
de heer Stelpstra (CU) tot 14.00 u 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1. Opening 
 
De voorzitter, de heer Vegter, opent om 9.05 uur de vergadering van de commissie FCBE, waarin 
twee agendapunten van de commissie OGB zijn gevoegd en heet alle aanwezigen welkom.  
 
 
2.   Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 
 
De heer Veldsema roept de Staten op om op 11 december 2019 kennis te maken met de Duitse col-
lega’s; een Auschtausch. Er wordt een bezoek gepland aan Grafschaft Bentheim, waarbij informatie 
verkregen kan worden over het Grafschaft en over treinverbindingen over de grens heen. Er kan zelfs 
met zo’n trein naar Duitsland gereisd worden. Er zal vertaling zijn. Nadere informatie volgt nog.  
 
 
4. Rondvraag 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
5.  Belastingverordening provincie Drenthe 2020; Statenstuk 2019-905 
 
In het presidium is afgesproken hier geen spreektijd beschikbaar voor te stellen omdat het lijkt dat het 
alleen maar gaat over een indexering. De voorzitter honoreert vervolgens het verzoek om spreektijd.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD geeft aan dat het gaat om meer dan een normale indexering. De fractie vindt de bedragen 
voor het aanvragen van een vergunning artikel 2.7 wet Natuurbescherming hoog en vraagt of de tarie-
ven voorlopig gematigd kunnen worden. De PVV vindt de passage waarop de verhoging van de tarie-
ven wordt aan gegeven ongelukkig geformuleerd en vraagt of het argument hiervoor in de beleidsbrief 
staat. Het CDA vraagt zich af wat de consequenties zijn van de tariefsverhoging voor de vergunning 
van de aanvragers en de provincie. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Jumelet wil nog eens goed kijken naar deze passage gezien de ontwikkelingen van de 
PAS. Het is de bedoeling om zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten te komen.  
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe binnen 14 dagen een schriftelijke notitie te geven over de werking en 
de consequenties van een aanvraag artikel 2.7 wet Natuurbescherming. (Lis A.12 PS 13/11) 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-905 als B-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 13 november 2019.  
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6. Ingekomen stukken Statencommissie OGB  
 
Ingekomen zijn de stukken A.1 t/m A.12, B.1 t/m B.24 en C.1 t/m C.4. 
 
De voorzitter deelt mee dat de brieven A.6 en B.17 meegaan als ordevoorstel naar de PS vergadering 
over stikstof van 6 november. 
De brieven B.1, B.21, B.22 en B.23 worden aangehouden tot het moment dat stikstof weer als inhou-
delijk agendapunt op de commissie OGB wordt behandeld. 
Mevrouw Kleine Deters (D66) verzoekt de brieven A.12, B.10, B.15 en B.16 betreffende gebruik ge-
wasbeschermingsmiddelen te agenderen voor de volgende OGB commissievergadering. Dit verzoek 
wordt ingewilligd.  
 
Brieven van GS A.1 t/m A.12 
A.1 Zienswijze op de ontwerp NOVI 
De heer Camies (FvD) vraagt of GS kijken naar welke effecten de radiotelescopen hebben op de 
energietransitieopgave. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat deze brief een reactie is op het bij de provincie onder de aandacht 
brengen van de belangrijkheid van het ASTRON-instituut in de NOVI. Er wordt ook bij de huidige ini-
tiatieven rekenschap gehouden met eventuele nadelige consequenties.  
 
A.2 Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen 
Mevrouw Slagt-Tichelman (GroenLinks) vraagt waarom GS niet gekozen hebben om zich aan de 
WAO-richtlijn te houden bij het Actieplan omgevingslawaai en of deze politieke keuze opnieuw voor-
gelegd kan worden.  
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe een schriftelijke reactie te geven aan mevrouw Slagt-Tichelman. 
 
A.3 Personenspoorverbinding Emmen-Rheine  
Mevrouw Slagt-Tichelman (GroenLinks) vraagt of er ook gekeken wordt naar het ontwikkelen van het 
stuk spoor van Emmen-Ter Apel met aansluiting op het reeds bestaande spoor Meppen-Haren-Emst. 
De heer Camies (FvD) vraagt wat Statenleden hierin nog kunnen betekenen. 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat GS volop blijven inzetten op een personenspoorverbinding Emmen-
Rheine. Er worden verschillende studievarianten van de Nedersaksenlijn voorbereid. Als deze onder-
zocht zijn, kan bekeken worden of er nog naar de Ter Apel variant gekeken moet worden. De rol van 
de Staten komt bij het bespreken van de investeringsagenda komend voorjaar. 
 
A.7 EGF arbeidsmarktproject 
De heer Camies (FvD) vraagt of er nog een vervolg op het mooie EGF-initiatief komt en of dit een 
structureel karakter krijgt. 
Gedeputeerde Bijl merkt op dat het bij het EGF arbeidsmarktproject om grote ontslagbewegingen 
gaat. Deze ziet hij liever niet structureel. De regeling wordt wat ruimer en gemakkelijker toegankelijk.  
 
A.8 Beëindiging St. Energy Challenges 
De heer Serlie (VVD) vindt het normaal dat de stichting Energy Challenges faillissement aanvraagt en 
vraagt wat GS hiervan vinden. Een aanvraag kost € 50. Hij neemt het antwoord van de gedeputeerde 
in beraad. 
De heer van Dekken (CDA) vraagt of de Staten eerder geïnformeerd hadden kunnen worden over de 
beëindiging van de activiteiten van de stichting. 
Gedeputeerde Stelpstra vindt dit geen goed idee. De vorderingen van zowel de provincie Fryslân als 
de provincie Drenthe blijven staan en er wordt geprobeerd ze terug te halen. De Staten hadden niet 
eerder geïnformeerd kunnen worden. 
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Overige brieven B.1 t/m B.4 
B.9 Geen milieuverlening nieuw melkveebedrijf 
Mevrouw Zuiker (PvdD) vraagt of de provincie handhavend gaat optreden bij de bouw van de stal van 
melkveehouderij ’t Nije Hoff bij Emmen. 
De heer Vorenkamp (PVV) vraagt of de provincie de zaak gaat blokkeren. 
Gedeputeerde Jumelet meldt dat er op dit moment alleen gekeken wordt of handhaving van toepas-
sing is.  
 
Voorhangprocedures C.1 t/m C.4 
C.1 Subsidieverlening Groene Energie Afspraak STERCORE BV 
De heer Zwiers (PvdA) meldt dat de fractie geen bedenkingen meer heeft, na informatie van het be-
drijf zelf en een vervolgbrief. 
Mevrouw Zuiker (PvdD) merkt op dat de fractie nog een definitie over groene energie zou krijgen van 
GS. 
De voorzitter stelt vast dat dit genoteerd wordt als bedenking bij het voorstel. Het voorstel kan gewoon 
uitgevoerd worden. 
 
C.2 Subsidieverlening Impuls Volkshuisvesting 
De heer Vorenkamp (PVV) merkt op dat er een verkeerde bijlage bij de brief is gevoegd en  
de heer Loof (PvdA) merkt op dat de aanhef van de brief ook onjuist is.   
De juiste bijlage wordt tijdens de vergadering toegestuurd en de onderwerpregel wordt aangepast.  
Er worden verder geen wensen en bedenkingen geuit. De subsidie kan doorgaan.  
 
C.3 Project Energiehuis Drenthe te Gieten 
De heer Camies (FvD) vraagt of hier sprake is van verkapte staatssteun. Het lijkt of de duurzaam-
heidswet erbij gesleept wordt. 
Gedeputeerde Brink merkt op dat de regeling voor herstructurering ruimtelijke kwaliteit in de Staten is 
vastgesteld. Aanvragen worden aan deze regeling getoetst. Duurzaamheid speelt geen rol in het ge-
bruik van het pand, alleen in materialen e.d. Het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. 
 
 
7. Begroting 2020; Nota van aanbieding; Statenstuk 2019-903 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De CU vraagt of het nodig is een stelpost in de meerjarenraming op te nemen voor de infrastructuur 
en of keuzes die achteraf fout bleken te zijn nog van invloed zijn op de begroting. Wat betekent de 
lobby rond Lelystad Airport en wat is de rol van de provincie bij de nieuwe koers economie en werkge-
legenheid. Hoe gaat GS de energiebesparingsprojecten bij het bedrijfsleven versnellen en zelf het 
goede voorbeeld geven. Ook de vraag hoe GS de Drentse samenleving en PS wil betrekken in de 
nieuwe Cultuurnota en hoe PS betrokken gaat worden bij de invulling van de € 50 miljoen van de in-
vesteringsagenda.  
De PvdA: Vraagt of de zogenaamde ruimtevragers ten laste gelegd zijn van de vrije bestedingsruimte 
en komt nog terug op mogelijke compensatie door de investeringsagenda van € 50 miljoen. Er mag 
meer ambitie getoond mag worden in de Drentse inwonersparticipatie. Vraag of een deel van de re-
servering voor asbestsanering ingezet kan worden bij Klimaat & Energie. Zien weinig terug van de 
motie Sociaal Ondernemen en vraagt naar de voortgang van de motie Universiteit van het Noorden. 
Wil verder o.a. aandacht voor sport en dorpshuizen, financiële tegemoetkoming voor nulmetingen bij 
woningen i.v.m. gaswinning, de uitvoering van het onderzoek naar laaggeletterdheid. 
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D66 vindt de begroting over het algemeen weinig vernieuwend met weinig concrete resultaten. Zij 
wijst op het programma Klimaat & Energie en het meerjarenprogramma. Vraagt naar de voortgang 
van Stichting Veldleeuwerik, het betrekken van de bevolking bij Panorama Drenthe, de sanering van 
de asbestdaken, de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de invulling en bedragen voor regio-
deals. Mist aandacht voor sociaal ondernemerschap en de toezegging van de gedeputeerde over de 
realisatie van oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen bij OV-knooppunten.  
Het CDA ziet een positief beeld door de kerncijfers, maar maakt zich zorgen over de lasten die nog 
steeds hoger zijn dan de baten. Vraagt hoe het met de bestemmingsreserves zit als er geen IBP meer 
is om uit te putten en hoe investeringsregelingen gemakkelijk toegankelijk kunnen zijn voor familie- en 
gezinsbedrijven. Wil dat inwoners zoveel mogelijk meeprofiteren van eventuele opbrengsten bij de 
energietransitie en dat de energietransitie samen met alle belanghebbenden plaats vindt. Verder de 
vraag of de provincie haar expertise in kan zetten om samen met de gemeenten het dreigende financi-
ele toezicht af te wenden. Het is belangrijk oog te houden voor de afnemende bestedingsruimte.  
De SP is niet gelukkig met de keuze om de beleidsteksten per programma in de Nota van Aanbieding 
op te nemen, losstaand van de begroting. Zij wil een begroting passend bij een beleid aan de basis; 
onder de noemer resultaten staan vooral activiteiten. Zij vraagt waar PS bij deze programma’s op gaat 
sturen. Er staat niet concreet genoemd wat volgend jaar met het geld gedaan gaat worden en er is 
geen inzet op grote maatschappelijke problemen. De stelpost IBP wordt gebruikt voor het vullen van 
gaten in de begroting. Het beleid is onduidelijk en er moeten wel ambities zijn. 
Het FvD vraagt of er ruimte is om van de Rijkskaders af te wijken bij Bestuur & Samenleving. De VNG 
website vertoont incorrecte zaken. De fractie vraagt naar uitleg over publieksevenementen voor het 
verduurzaamheidsbewustzijn, of het een wettelijke taak van de provincie is om de huisvesting van sta-
tushouders te stimuleren en in hoeverre Drenthe inzet op het MKB. Verder vraagt zij naar bijsturing 
betreffende Vitale vakantieparken, inzichtelijkheid bij het geld opbrengen door lobbyisten, de kerkenvi-
sie en het optuigen van het sociaal beleid.  Vinden het niet te rijmen dat er 5 miljoen minder is begroot 
voor de energietransitie.  Willen graag meer informatie over de Cross-border leasing.  
De PvdD geeft aan dat benutten van Drenthe voor economische activiteiten ten koste gaat van dieren, 
natuur en milieu. Een sluitende begroting is een begroting die past binnen de ecologische grenzen. 
Wat gaan GS doen aan de waterkwaliteit. Willen doorgaan met de asbestsanering en drukt GS op het 
hart het advies van het Planbureau, de Raad van leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de SER ter 
harte te nemen. Meer plantaardige productie en consumptie en minder landbouwhuisdieren. Het com-
penseren van het groene huishoudboekje (ten onrechte verleende vergunningen PAS, vervuiling 
drinkwater, handhaving door de RUD) gaat veel geld kosten. Welke gelden zijn hiervoor gereserveerd.   
Sterk Lokaal kan leven met de instellingen en doelstellingen maar vindt de doelstellingen wel erg alge-
meen opgezet en de beleidsdoelen vrijblijvend. Ziet spanning bij het bedienen van zowel het MKB als 
Natura 2000 gebieden. Zij wil een balans tussen het genieten van Drenthe door toeristen en door in-
woners en een balans tussen het ondernemerschap in Drenthe en de leefbaarheid van Drenthe. Op-
lossingen moeten gevonden worden in de dialoog.  
OpDrenthe is blij met de sluitende begroting, maar vindt de omzetting van de IPO-indeling naar de co-
alitie indeling onduidelijk. Het inzicht en de controle van met name de begrotingswijzigingen zijn niet 
duidelijk. Mist de PFAS en verwacht meer nadruk op de sociaal maatschappelijke aspecten. Zij vraagt 
hoe PS kan controleren of Drenthe zich aan de Roemer-norm voor inhuur van externe krachten houdt, 
of elke oudere inwoner een energie bespaar-lening kan krijgen via de NEF en hoe de stimuleringsre-
geling voor asbestsanering door kan gaan zonder geld.    
De PVV vindt de begroting moeilijk in elkaar zitten, met name het stuk over Natuur. Het is niet in de 
stukken terug te vinden dat de financieringsreserve zal worden aangevuld. De Nota van aanbieding is 
te optimistisch opgeschreven, met activiteiten i.p.v. resultaten. Is het gezien de vele crisissen nog wel 
verstandig is zoveel nieuwe natuur te blijven ontwikkelen. Het is eerlijker om te zeggen dat de asbest-
sanering niet verplicht is. Bedrag voor de sociale agenda is te summier en in schril contrast met de 
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kosten van de gedeputeerden. Vraagt zich af of GS niet bezorgd zijn over de afnemende bestem-
mingsreserves en wil dat ook dat nieuwe vormen van democratie een kans krijgen.  
De VVD ziet weinig rek en nieuws in de begroting. Steunt een meer realistische verdeelsleutel bij de 
minister van financiën. Werk en een krachtige economie zijn een centraal thema voor de VVD, wil zich 
sterk maken voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Vraagt wat de integrale digitale 
investeringsagenda inhoudt en of er een sterke steden agenda komt. Roept GS op de Staten te infor-
meren over de eikenprocessierups. Doelstelling Drenthe moet zijn: minder mijnbouw. Zij wacht nog op 
antwoorden over het overtollige gestelde rijks vastgoed te Veenhuizen en zij verwondert zich over het 
advies over indexering van de opcenten.   
GroenLinks geeft aan dat begroting kansen biedt voor ‘Drenthe mooi voor elkaar’ en dat de verduurza-
ming van Drenthe wordt aangepakt. Er moet maatschappelijk draagvlak komen voor de energietransi-
tie.  Vraagt zich af wanneer het evaluatierapport van het projectplan ‘Behoud van weidevogels en ak-
kervogels’ komt en of er ook recentere cijfers van de natuurrealisatie zijn. Verder de vragen: hoe kan 
er meer profijt gehaald kan worden uit de EU-fondsen, informatie over een droogtebestendig water-
systeem, een oplossing voor knelpunten in de bewegwijzering van fietssnelwegen, elektrische laadpa-
len, wanneer de sociale agenda komt en hoeveel woningen worden in Drenthe energieneutraal ge-
maakt. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl: begrijpt de opmerkingen over de indeling van de begroting en wil daar wel met de 
fracties over praten. Zelf vindt hij het plezierig bij de indeling het collegeakkoord te volgen.   
De financiële positie van de decentrale overheden is afhankelijk van het Rijk. Er wordt gesprek ge-
voerd met het Kabinet over de sterk wisselende hoogte van structurele inkomsten. Er geldt een winst-
waarschuwing, maar het is nog te vroeg om daar middelen voor te reserveren.  
Er is weinig ruimte voor nieuw beleid, ook voor meerjarenplanningen. Er moet gezamenlijk bekeken 
worden waar het eenmalige bedrag van € 50 miljoen in de investeringsagenda aan besteed kan wor-
den. Het college komt nog met een lijst met suggesties. Ruimtevragers en onzekerheid: voor het on-
derhoud van wegen moet de afweging gemaakt worden over de verdeling van investeringsruimte en 
onderhoudsruimte. Via de P&C-cyclus wordt informatie over de voortgang van infrastructuurprojecten 
gegeven. Mogelijk is een periode van tien jaar beter dan een periode van vier jaar voor deze pro-
jecten. Het college vindt dat in Nederland een nationaal systeem van luchthavens moet komen met 
een goede verdeling van de vluchten, waarin ook GAE een rol heeft. Het IBP is een manier van wer-
ken. De overheden in Nederland werken samen op een vijftal hoofddoelen, maar er zijn geen concrete 
plannen voor gemaakt. Sommige provincies hebben deze middelen toegevoegd aan de algemene 
middelen; Drenthe heeft ze apart op de begroting gezet. Geld lenen voor investeringen is een kwestie 
van hoe de liquide positie van de provincie zich ontwikkelt. Het college zet in op een integrale spoorvi-
sie voor Noord- en Oost-Nederland. Issues zijn naast bestaande trajecten de Lelylijn en de Nedersak-
senlijn. De Nedersaksenlijn wordt samen met GS van Groningen en Overijssel besproken.  
Op 5 november 2019 is er in noordelijk verband een bijeenkomst over de eikenprocessierups (ERP). 
Aan de hand van deze bijeenkomst wordt bekeken hoe de Staten geïnformeerd kunnen worden. 
Er komt een regionale mobiliteitsvisie daar hoort ook voldoende infrastructuur voor elektrische voertui-
gen bij. In 2020 moet duidelijk zijn hoe de oplaadpunten bij de 22 knooppunten gerealiseerd kunnen 
worden. De 4e Begrotingswijziging is uit de begroting van 2019 gemaakt. Er komt misschien nog een 
5e begrotingswijziging in de 3e Bestuursrapportage. De Appa-regeling, de Algemene Pensioenwet Po-
litieke Ambtsdragers, is landelijk geregeld.  
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Gedeputeerde Brink: op de begroting is 5% aan economie besteed, maar eigenlijk draagt alles wat ge-
daan wordt bij aan de economie. Een aantal programma’s van intensivering van de afgelopen jaren 
zijn toegerekend aan het programma economie. Er zal een plan van aanpak gemaakt worden om sa-
men te kijken naar Panorama Drenthe. Er wordt gewerkt aan sociaal ondernemerschap. Ondernemers 
moeten zelf het sociaal ondernemerschap uitvoeren. Er is al een interne en externe notitie klaar, die 
moet terugkomen in de economische koers. Bereikbaarheid is de grootste randvoorwaarde voor eco-
nomie. GS helpen het MKB om te kijken hoe ze bij de EU-middelen kunnen komen. Het MKB-fonds is 
zeer succesvol, maar de bodem van het fonds is wel in zicht. Veel agrarische bedrijven gebruiken de 
voucher regeling. Het programma ‘Vitale Vakantieparken’ loopt goed. Er wordt zelfs gekeken of er een 
nieuwe regiodeal over aangegaan kan worden. GS delen met de PvdD dat de economie en ecologie 
in evenwicht moeten zijn, maar delen niet de spanning daarover.  Er gaat 40% van de begroting naar 
Natuur & Landbouw, maar er is een gezonde economie nodig om het geld daarvoor te verdienen.  
Er komt een digitale agenda om bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het Binnenland 
fonds is nog niet leeg. Er komt nog een voorstel van GS voor punten in de investeringsagenda. 
Gedeputeerden Brink en Bijl zullen kijken hoe de werkgeversaanpak voor fietsen naar het werk, gesti-
muleerd kan worden.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Het Provinciehuis geeft het goede voorbeeld met energietransitie door voor 
2020 van het gas af te zijn en de nieuwste warmtetechnieken en warmtepompen te gebruiken. GS ne-
men de suggestie van de CU in overweging om nu extra te investeren, ook in andere grote gebouwen 
en dat geld later terug te verdienen in energiegebruik.  De AV-middelen, genoemd in de Voorjaars-
nota, zijn opgenomen in de lopende begroting. De provincie houdt, vanuit de 12+1 gedachte, toezicht 
op de gemeentefinanciën. Ook wordt er een lobby gevoerd, omdat de gemeentefinanciën zwaar onder 
druk staan. De Stichting Veldleeuwerik voor een duurzame landbouwketen stopt per 1-1-2020. Er 
wordt geprobeerd de betrokken bedrijven mee te nemen in de huidige verduurzamingprogramma’s.  
Er wordt met de griffie gezocht naar een informatiemoment over de voortgang van de natuurinclusieve 
landbouw. De agrarische sector is van belang voor Drenthe, ook voor de leefbaarheid op het platte-
land. Het belang blijkt uit de 14% economische betekenis van de landbouw, 4.7 % directe werkgele-
genheid en 15% indirecte werkgelegenheid. Volgende week wordt er over het stikstofbeleid gespro-
ken, ook in relatie tot de Natura 2000 gebieden. Voor het programma ‘Weidevogels en Akkervogels’ is 
een goede evaluatie nodig, zodat er in 2020 een vervolgprogramma opgesteld kan worden.  
Er is onlangs een bijeenkomst geweest met de Staten over de afronding van het Natuurpact in 2027. 
In de 5e Bestuursrapportage staan de laatste cijfers betreffende de voortgang van de natuurontwikke-
ling. Deze rapportage is naar de Tweede Kamer geweest en wordt komende week opgestuurd naar 
PS.  
 
Gedeputeerde Kuipers: GS blijven inzetten op de sociale agenda. De budgetten lopen door en er 
wordt in de Nota van aanbieding voorgesteld om hiervoor nog structureel € 200.000 uit te trekken.  
Na gesprekken met alle betrokkenen wordt begin volgend jaar een sociale agenda gepresenteerd, 
met daarin de rol van de provincie, de opgaven voor de komende jaren en de concrete acties daarop. 
In de Voorjaarsnota van 2020 kan dan worden gekeken hoe dit in de begroting en eventueel in de in-
vesteringsagenda verankerd kan worden. Vrijwilligers, mantelzorg, eerstelijnszorg en laaggeletterd-
heid komen in de sociale agenda. Het stimuleren van statushouders is een wettelijke taak. Vanuit de 
portefeuille Communicatie wordt gekeken hoe ingezet kan worden op inwonersparticipatie. De Kader-
richtlijn Water doelen staan op 0%. Dit betreft de Europese doelstellingen voor de KRW voor stoffen 
en biologische kwaliteit. Hierbij geldt dat, als een categorie geen goed cijfer krijgt het volledige waterli-
chaam als ‘niet goed’ wordt gekwalificeerd. Er wordt op twee lijnen op uitvoering aangestuurd, het Del-
taplan Agrarisch en  Hydrologische maatregelen treffen gekoppeld aan de natuuropgave in het pro-
gramma ‘Natuurlijk Platteland’. Eind november/begin december zullen de Staten geïnformeerd worden 
over de nieuwe KRW-periode.  
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De provincie heeft ook een taak voor de drinkwaterkwaliteit en de duurzame grondwatervoorraad. Hier 
zijn extra maatregelen voor nodig. Voor de lange termijn wordt uitgegaan van het Deltaprogramma 
‘Klimaat adaptief inrichten van de omgeving’. Hierin zitten twee doelen: 1e Uiterlijk 2020 moet de kli-
maatbestendige en water robuuste inrichting onderdeel zijn van het beleid in handen van de overhe-
den en 2e in 2050 moet Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en robuust zijn ingericht voor 
wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Het plan van aanpak zal in de loop van 2020 gereed 
zijn en PS zal daarover worden geïnformeerd.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: geeft aan dat de ambities voor Klimaat & Energie hoog zijn. Het bedrag voor 
Klimaat & Energie zit dwars door allerlei programma’s heen, naast het kleine bedrag dat in de begro-
ting is opgenomen. De 500 Watt piek bij zonne-energie komt voor de helft van woningen. Er wordt ge-
probeerd rondom klimaatregelingen zaken op elkaar aan te laten sluiten, maar wel in aparte trajecten. 
Het Rijk heeft € 2,1 miljoen toegevoegd aan het gebiedsfonds. Het proces betreffende dit fonds is las-
tig en fragiel. Het verwijderen van asbest is nooit een wettelijke plicht geweest, maar is ingegeven 
door noodzaak.  Na een motie is hier een fonds voor ingericht. Er is nu ca. 20% van de asbestdaken 
gesaneerd en er komen ook aanvragen binnen voor kleinere oppervlakken. Het aantal leningen voor 
asbestsanering loopt wel op, maar er is toch voldoende ruimte voor de liquiditeitspositie. De staatsse-
cretaris heeft de provincies gevraagd achtergrondwaarden aan te leveren betreffende PFAS. Drenthe 
heeft alle metingen gedaan en kan de bodemkwaliteitskaart daarop zorgvuldig aanpassen, in een re-
delijk hoog tempo. Lobbyisten halen naast geld ook kennis binnen. De afgelopen periode is best veel 
geld uit de EFRO-fondsen binnen gehaald, bijvoorbeeld € 20 miljoen subsidie voor waterstofontwikke-
ling. GS willen meer medewerkers in vaste dienst te krijgen i.p.v. inhuren. Dit is goedkoper en de me-
dewerkers raken meer betrokken bij de organisatie. GS werken bij de gaswinning aan een goed scha-
deprotocol, onafhankelijk advies en vergelijkbare bewijslast. GS zien geen rol voor de provincie in nul-
metingen.GS zijn bezig met een actie betreffende energiebesparing in het MKB en met extra capaci-
teit bij de RUD om in te zetten op handhaving. Gemeenten hoeven geen aanvraag voor de NEF te 
doen. Het is een provinciale regeling. Het is moeilijk om leeftijdsdiscriminatie uit leningen te halen. Er 
worden 1000 laadpalen in Groningen en Drenthe geplaatst ,een deel uit particulier initiatief.  
   
Toezeggingen 
Gedeputeerde Bijl zegt toe informatie te doen toekomen: 
- een lijst met suggesties ter invulling van de investeringsagenda 
- in december 2019 een rapportage over het betrekken van de RUG bij onderwijsinitiatieven 
- samenhang programma’s ruimtevragers (infrastructuur) in de Voorjaarsnota 
- integrale spoorvisie Noord- en Oost-Nederland 
- eikenprocessierups 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe informatie te doen toekomen:  
- Vitale Vakantieparken  
- voorstel GS voor punten van de investeringsagenda (zie ook gedeputeerde Bijl). 
 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe 
- een informatiemoment met de griffie te regelen over de voortgang van de natuurinclusieve landbouw 
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe te doen toekomen: 
- in december 2019 een update over laaggeletterdheid 
- eind november/begin december 2019 informatie over de nieuwe KRW-periode 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-903 op de PS-vergadering 
van 13 november 2019 als B-stuk zal worden behandeld.  
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8. 2e Bestuursrapportage 2019; 5e begrotingswijziging 2019; Statenstuk 2019-906 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA vraagt waarom er slechts 14% van het begrote bedrag voor ‘Samenwerking Drenthe’ is uit-
gegeven en vraagt een toelichting op de doorstroming A28 Amersfoort-Hoogeveen. Verder gaat de 
fractie akkoord met dit Statenstuk. Het CDA heeft zorg over de achterblijvers op het speerpunt ‘Econo-
misch Drenthe’ en vraagt of dit project nog wel zin heeft. De fractie mist de concrete planning van af-
ronding van een aantal uitgestelde activiteiten bij ‘Bereikbaar Drenthe’. D66 stelt een aantal vragen bij 
het achterblijven van het aantal aanvragen bij het stimuleren van innovatief ondernemerschap en on-
dernemersklimaat (p.9). Bij p.13 wordt gevraagd waarom er geen middelen gevonden zijn voor dit pro-
ject. D66 stemt in met deze bestuursrapportage. Het FvD vraagt of speerpunt 8, ‘Economisch Dren-
the’, meer toegespitst kan worden en of hier sprake is van te weinig financiële middelen of te weinig 
focus. Verder roept de fractie GS op om te focussen op het in gesprek gaan met mensen over ener-
gieneutraal wonen en vraagt of de investeringsagenda bij elkaar geleend wordt. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl i.p.v. Stelpstra beaamt dat er gewerkt moet worden aan draagvlak bij de inwoners 
als het gaat om energie. Het zwaartepunt van de A28 Amersfoort-Hoogeveen ligt op dit moment nog 
te westelijk en te veel op het aantal auto’s. GS zal in de stuurgroep proberen Drenthe goed in beeld te 
krijgen. De gedeputeerde heeft geen informatie over de middelen voor zonnepanelen bij Spasluis.  
Investeringsagenda: In de begroting wordt aangegeven of een post gedekt wordt uit de exploitatie of 
uit de reserve. Het wel of niet geld lenen is afhankelijk van de liquiditeitspositie. De prognose om voor 
het eerst te moeten lenen is nu 2021. GS nemen de suggesties over de controleerbaarheid van de 
stukken mee naar de werkgroep.   
 
Gedeputeerde Brink: de vraagtekens in het programma economie hebben niet met middelen te ma-
ken, maar misschien wel met het afremmen van te veel ambitie. De bedrijvenregeling Drenthe loopt 
nog steeds, maar is afhankelijk van de gemeenten. Er zit een groot verschil in per gemeente.  
 
Ged. Jumelet: dat er 14% middelen zijn uitgegeven voor ‘Samenwerking Drenthe’ heeft te maken met 
de regiodealmiddelen die nog niet zijn uitgegeven. De begrotingswijziging voor het PAS-beheer is nog 
steeds juist. Er zal de volgende keer opnieuw aan de leesbaarheid van de stukken gewerkt worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-906 als A-stuk behandeld 
kan worden in de Statenvergadering van 13 november 2019.  
 
 
9. Achtergestelde Lening WMD; Statenstuk 2019-902   
 
De heer Serlie neemt het voorzitterschap over, omdat de heer Vegter bij dit punt woordvoerder is van 
zijn partij.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven hun waardering aan voor het daadkrachtig en oplossingsgericht handelen van gede-
puteerde Bijl als aandeelhouder en geven hun steun aan het voorstel voor een achtergestelde lening 
aan de WMD.  
Verder geven de fracties aan: 
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Het CDA legt de situatie rondom de achtergestelde lening aan de WMD uit. Het te laag geworden ei-
gen vermogen van de WMD gaf problemen om bij de bank een lening te krijgen. Gedeputeerde Bijl 
heeft uit zijn verantwoordelijkheid als aandeelhouder een oplossing gezocht en een toezegging ge-
daan. Nu wordt aan de Staten het besluit gevraagd om de lening toe te zeggen. OpDrenthe consta-
teert dat er een dikke streep onder het verleden is gezet, dat de WMD terug is bij haar kerntaken en 
dat er een lening nodig is voor allerlei noodzakelijke investeringen. Dit geld zal weer terug komen. De 
fractie vraagt of de tariefstijging ongeveer € 1 per maand zal bedragen. D66 vindt het belangrijk dat de 
WMD kan blijven investeren in de kwaliteit van ons drinkwater. De VVD wijst erop dat de solvabiliteit 
onder de kritische waarde van 25% zit. Hierbij spelen de noodzakelijke afboekingen uit het verleden 
een rol. Inmiddels zijn er geen risicovolle activiteiten meer. De fractie waardeert de snelle en adequate 
afhandeling van de problemen, maar mist de goede informatie richting PS. Het besluit voor de lening 
wordt pas 13 november 2019 genomen. GroenLinks vindt dat het handelen van de gedeputeerde ver-
trouwen heeft gegeven. Achteraf had het misschien anders gekund, maar het is voldoende voor de 
fractie. De PvdA vindt de lening noodzakelijk om investeringen te kunnen doen ter versterking van de 
veiligheid en de kwaliteit van het Drents drinkwater. Het FvD wil de tariefverhoging zo minimaal moge-
lijk houden en vraagt of een klantensysteem om gespreid te betalen ook mogelijk is. De PvdD vraagt 
of de achtergestelde lening voldoende is om de WMD weer op orde te krijgen en of dat de juiste weg 
is. De CU stemt in met de lening, omdat het gaat om een belangrijke basisvoorziening voor de inwo-
ners. De SP vindt het jammer dat er niet eerder informatie is gegeven aan de fracties. Zij vraagt of het 
gaat om een eenmalig bedrag, waarom er geen storting is gedaan in de reserve revolverende finan-
ciering, hoeveel de bijdrage van Wildlands en de gemeente Emmen is en hoeveel het dividend be-
draagt. De PVV vraagt of de investeringen van de komende tien jaar strikt noodzakelijk zijn of uitge-
steld kunnen worden en of de WMD zelf nog actie onderneemt om de solvabiliteit weer toereikend te 
krijgen. Graag wil de fractie laten aantekenen dat er in de looptijd van de lening geen nieuwe leningen 
en/of subsidies worden verleend aan WMD. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl merkt op dat de WMD zich weer richt op de kerntaken en dat de heer Van der Tuuk 
in 2014 het aandeelhouderschap in de WMD al een stuk strakker heeft ingevuld. De gedeputeerde 
heeft redelijk snel de Staten geïnformeerd over wat er gebeurd is en over de oplossingsrichting. Ach-
teraf had de terugkoppeling wat smarter gekund. De positie als aandeelhouder was op dat moment 
richtinggevend om het bedrijf continuïteit te bieden. De afwikkeling rondom Wildlands heeft ertoe ge-
leid dat er nu pas een definitief voorstel ligt. Er ligt een relatie met het verleden. De overdracht van de 
Noordbargeres aan Wildlands en de gemeente Emmen heeft nog 1,6 miljoen opgebracht.  
Het dividend gaat om een heel laag bedrag: € 1000. De bestuurder moet met een tariefvoorstel naar 
de aandeelhouders komen. De stijging van het tarief zou in de orde van € 1 per maand inclusief BTW 
kunnen liggen. De WMD is al grotendeels op orde, maar er moet nog wel veel gebeuren om de ko-
mende jaren schoon, veilig en leveringszeker drinkwater te leveren. Er moeten nog veel stoffen uit het 
grondwater gefilterd worden. Hiervoor zijn investeringen naar voren getrokken. 
Er wordt vanuit gegaan dat de lening voor de komende vijftien jaar eenmalig is. De eerste vijf jaar is er 
geen aflossing, de tien jaar daarna loopt de aflossing met 10% per jaar af. Gedeputeerde heeft als 
aandeelhouder gezegd geen voorstander te zijn van extra verhoging van de tarieven. Hij staat wel 
achter een klantenbetaalsysteem per maand, dat in de kostprijs thuishoort. Er wordt niet gestort in de 
risicoreserve, omdat het om een achtergestelde lening gaat. De WMD moet zo veel mogelijk als een 
normaal bedrijf benaderd worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-902 als A-stuk behandeld 
kan worden in de Statenvergadering van 13 november 2019.  
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10. Subsidieaanvraag ‘NICE Matters’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE); Statenstuk 2019-899 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties willen de circulaire economie steunen. Er zijn nog enkele opmerkingen bij en vragen over 
het project zelf.   
D66 en FvD zijn enthousiast over het project i.v.m. innovatie, kennis(overdracht), maatschappelijke 
bijdrage aan de lokale en regionale vraagstukken, inzet van jong talent en de samenwerking met 
scholen. De CU vraagt of de voorgefinancierde kosten terug ontvangen worden en of bedrijven en an-
dere organisaties concrete toezeggingen hebben gedaan. Zij verzoekt lid 2 van de besluittekst aan te 
passen, zodanig dat er staat dat de provinciale subsidievoorwaarden dezelfde zijn als die van REP-
SNN. De PvdD vraagt waar de beschikking van de SNN uit bestaat, welke verwachte resultaten er zijn 
en waarop die zijn gebaseerd en hoe de monitoring van activiteiten en resultaten onder de aandacht 
van de inwoners wordt gebracht. De SP hecht het meeste belang aan de maatschappelijke betrokken-
heid van organisaties. Zijn de werknemersorganisaties, de PAK-organisaties en vakbewegingen in 
Noord-Nederland in deze exercitie betrokken? De PvdA ziet graag dat kleine startups meer vervolg 
krijgen. Een belangrijke bijvangst van de circulaire economie is de innovatie. Zij vraagt een beter be-
reikbare en toegankelijke website van NICE en hoe er wordt vormgegeven aan het breder bereikbaar 
zijn van kennis en kapitaal dan alleen bij de directeur en het bestuur. Verder vraagt zij of studenten 
wel voldoende beschikbaar zijn en inhuur van kennis wel nodig is en niet te veel kost. Volgens Groen-
Links getuigt dit voorstel dat groen en economie kunnen samengaan. Zij ziet graag circulair bouwen 
op de toekomstige woonagenda terug en wil dat de circulaire economie op allerlei relevante beleids-
onderdelen wordt geïntegreerd. OpDrenthe ziet als doel dat NICE een op eigen benen staande pijler 
wordt voor de circulaire economie en wil jaarlijks op de hoogte gehouden worden. De PVV heeft een 
probleem met de bedrijfsvoering en vraagt of dit project niet beter bij een van de deelnemende scho-
len ondergebracht kan worden. Verder vraagt zij meer informatie om te kunnen zien of NICE een fi-
nancieel gezond bedrijf is. De VVD vraagt of GS inzet op projecten met een breed draagvlak onder de 
gemeenten en bedrijven en waar een markt voor is en hoe dit geborgd wordt. Het CDA stemt van 
harte in met dit agendapunt.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Brink merkt op dat de markt in het noorden van Nederland de circulaire economie wil, 
maar dat de provincie aanjaagt en zaken oppakt die de markt laat liggen. Hij hoopt wel dat de markt 
deze zal gaan oppakken. De kosten van de voorfinanciering worden verrekend en terugbetaald. Wel 
zal de subsidie weg zijn. NICE richt zich erop kennis breed te verspreiden. 
De begroting gaat over 2 miljoen: 6 ton uit de decentrale REP, 1 ton uit REP-SNN en 4 ton uit de 
markt. Op advies van de SNN is gezegd dat zij van 8 miljoen inkind kosten uitgaan.  
Eind 2020 volgt een evaluatie en deze zal voldoende gecommuniceerd worden, ook over de media. Er 
zal dan ook gekeken worden of er voldoende studenten beschikbaar zijn en of de borging goed is.    
Kennis moet zich niet alleen bij de directeur en het bestuur bevinden. 
GS zijn trots op de Raad van Transitie. Daar zal aandacht aan geschonken worden.  
De besluittekst lid 2 zal worden aangepast. De provincie werkt met dezelfde voorwaarden als de SNN. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Brink zegt toe  
- lid 2 van de besluittekst aan te passen 
- de website van NICE up to date te laten maken 
- een evaluatie in 2020 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-899 als B-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 13 november 2019, omdat de besluittekst enigszins herzien 
zal worden.  
 
 
11. Samenvatting van de vergadering 19 juni 2019 en de Lijst van toezeggingen 
en de samenvatting van de vergadering van de Statencommissie OGB, gecombineerd met de 
Statencommissie FCBE van 18 september 2019 en de Lijst van toezeggingen (FCBE) 
 
De ingediende wijzigingen zijn verwerkt. De samenvattingen worden vastgesteld.  
 
Lijst van toezeggingen FCBE:  
 
Toezeggingen op korte termijn:  
Gedeputeerde Bijl wil korte termijn toezegging nr. 1 als afgehandeld beschouwen. Op 7 november is 
er een informatiebijeenkomst over het IBP en er is al het nodige over gezegd bij de begroting.  
Actiepunt 4 Energieneutraal wonen is afgehandeld.   
 
Toezeggingen op lange termijn:  
De toezeggingen op lange termijn blijven nog even staan, die hebben geen urgentie.  
 
Motie grensoverschrijdende samenwerking:  
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat dit onderdeel bij gedeputeerde Stelpstra ligt en de volgende vergade-
ring aan de orde komt.  
 
 
12.  Ingekomen stukken Statencommissie FCBE 
Ingekomen zijn de stukken A.1 t/m A.7, B.1 t/m B.3 en C.1 en 2. 
 
Voorhangprocedures C.1 en C.2 
C. 1 Subsidiëring Marketing Drenthe 
De heer Omlo (FvD) vraagt of er nog wordt ingezet op de Chinese toerist. 
Mevrouw Potharst (PvdD) verzoekt dit stuk te agenderen voor de volgende commissievergadering.  
Dit verzoek wordt niet toegestaan, omdat het stuk al eerder geagendeerd is geweest en uitstel niet ge-
wenst is.  
De heer Uppelschoten (PVV) vraagt of het extra budget van 3,5 ton past in het reguliere budget van 
1,4 miljoen. 
Mevrouw Dikkers (SP) vraagt zich af of de 3,5 ton in een bodemloze put wort gestort. 
 
Gedeputeerde Brink wil wel met mevrouw Potharst in gesprek gaan of hij haar opmerkingen kan mee-
nemen. Hij geeft verder aan dat het proces om Chinese toeristen naar Drenthe te krijgen moeizaam 
verloopt. Hij is ervan overtuigd dat Marketing Drenthe een grote rol heeft gespeeld in de stijging van 
de omzet in de vrijetijdssector van 1,2 naar 1,7 miljard. Marketing Drenthe is voor vier jaar een extra 
impuls van 3,5 ton beloofd. Dit is het laatste jaar.  
 
De voorzitter sluit dit punt met de conclusie dat de meerderheid zich in dit voorstel kan vinden. 
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C.2 Subsidiëring Muur van Emmen 
Mevrouw Mensen (PvdA) roept op dit voorstel aan te houden tot na de behandeling in de gemeente-
raad van Emmen en dan dit plan voorzien van een onderbouwing naar voren te brengen.  
De heer Uppelschoten (PVV) vraagt of de gemeente Emmen ook zelf geld stopt in dit project. 
Gedeputeerde Brink meldt dat dit project ontstaan is door een aantal ondernemers, die er zelf geld in 
steken. De gemeenteraad van Emmen heeft wel ingestemd en de gemeente Emmen draagt 7 ton bij.  
Het bezwaar van de omwonenden over parkeerplaatsen is een op een overgenomen. Als dit plan bij 
de gemeente Emmen niet doorgaat, gaat het hele project niet door. GS hebben op 17 september een 
besluit genomen; dit staat in de geaccordeerde begroting. Er zijn voorwaarden vastgesteld voor het 
beschikbaar stellen van geld voor fietsprojecten. 
Mevrouw Mensen (PvdA) gaat akkoord met de subsidie met de toezegging dat, als Emmen niet ak-
koord gaat, het geld terug komt. Zij vraagt het Presidium om kritisch te kijken naar de plannen van 
voorhangprocedures.  
 
De voorzitter concludeert dat de wensen en bedenkingen zijn geuit. 
 
 
 
Brieven van GS A.1 t/m A.8 
A.2 Halfjaarbericht GAE 
De heer Blinde (FvD) is niet blij met de afwachtende houding van GAE en vindt de resultaten van af-
gelopen jaar tegenvallen.  
 
A.7 NK Wielrennen 2020 
Mevrouw Potharst (PvdD) vraagt of de gedeputeerde bereid is om aan te dringen op gelijk prijzengeld 
voor vrouwelijke en mannelijke deelnemers bij wielrennen. 
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat GS hier niet over gaan, maar dat hij wel de suggestie wil overbrengen 
of dit mogelijk is.  
 
Overige brieven B.1 t/m B.4 
B.1 en B.2 Brieven over GAE  
De heer Blinde (FvD) merkt op dat er nog ruimte is voor groei en ontwikkeling van GAE en verzoekt 
GS in te zetten op goede verbindingen en marketing. Verder vraagt zij GAE  commercieel strijdbaar-
der te maken door bij de leiding te selecteren op ondernemerschap i.p.v. bestuurlijke ervaring. 
 
B.3 Brief VOLE over de Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds 
Mevrouw Potharst (PvdD) verzoekt dit punt te agenderen voor de volgende commissievergadering. 
Mevrouw van den Berg-Slagter (CU) vraagt schriftelijke informatie en de visie van GS. Zij stelt de 
PvdD voor de brief van de gedeputeerde af te wachten en die te betrekken bij de agendering van GAE 
die al gepland staat. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt schriftelijke informatie toe. GS gaan niet over agendering van stukken van 
GAE. Wel kan het aandeelhouderschap in de onderscheiden BV’s geagendeerd worden en dan kan 
erover gesproken worden. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Bijl zegt schriftelijke informatie toe over B.3, brief VOLE over de betaling Skybox FC 
Groningen uit het Routefonds. 
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13. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
De heer Van Dekken (CDA) meldt dat het Statenberaad in samenwerking met de collega’s in Fryslân, 
Groningen en Drenthe bezig is met een soort motie, om het gemeenschappelijk belang van het noor-
den rondom spoorverbinding, naar voren te halen. Dit betreft zowel bestaand als nieuw te ontwikkelen 
spoor.  
 
 
14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 december 2019. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
4 december 2019.  
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Schriftelijke informatie 

Interbestuurlijk Programma 

(IBP) 

Gedeputeerde Bijl zegt toe schriftelijke informatie te 

verstrekken over de stand van zaken rond het IBP.  

19.06.2019 30.10.2019 √ Afgehandeld met een bijeenkomst op 7-11 in 

Nieuwegein voor Statenleden en ter vergadering bij 

de begrotingsbehandeling in FCBE d.d. 30-10 

2. Schriftelijke informatie  Gedeputeerde Bijl zegt toe schriftelijke informatie te 

verstrekken over leningen betreffende het ‘Actieplan 

energieneutraal wonen’. 

19.06.2019 30.10.2019 √ Afgehandeld ter vergadering van FCBE d.d. 30-10  

3. Belastingverordening 

(Statenstuk 2019-905) 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe binnen 14 dagen een 

schriftelijke notitie te geven over de werking en 
de consequenties van een aanvraag artikel 2.7 wet 

Natuurbescherming.  

30.10.2019  √ Afgehandeld met GS brief d.d. 5-11 ‘Afdoening 

toezegging gedaan in de vergadering van de 
Statencommissie FCBE van 30 oktober 2019 over 
Vragen Belastingverordening 2020’  (LIS PS 31-11 
A12) 

4. Investeringsagenda Gedeputeerde Bijl en Brink zeggen toe een lijst met suggesties 
voor de investeringsagenda te verstrekken. 

30.10.2019  √ Afgehandeld met een Memo aan het Presidium d.d. 

18 oktober ‘Investeringsagenda 2019-2023’.  

5. Rapportage RUG en 

onderwijsinitiatieven 

Gedeputeerde Bijl zegt nav de begrotingsbehandeling toe  
informatie te verstrekken over het betrekken van de RUG bij 
onderwijsinitiatieven.  

30.10.2019 18.12.2019  

6. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink zegt nav de begrotingsbehandeling toe 
informatie te verstrekken over vitale vakantieparken.  

30.10.2019 22.01.2020  

7. Laaggeletterdheid  Gedeputeerde Kuipers zegt nav de begrotingsbehandeling toe 
informatie te verstrekken over laaggeletterdheid.  

30.10.2019 18.12.2019  

8. Website NICE-Matters Gedeputeerde Brink zegt toe de website van NICE up to date 
te laten maken.  
 

30.10.2019 22.01.2020  

9. Schriftelijke informatie 

GAE 

Gedeputeerde Bijl zegt naar aanleiding van ingekomen stuk B3 

van de LIS FCBE van 30-10 van VOLE, toe schriftelijke 

informatie te verstrekken over GAE en het 

aandeelhouderschap in de onderscheiden BV’s.  

30.10.2019 4.12.2019  

  

 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2019/13-november/09:30/PS131119-A12-Afdoening-toezegging-Belastingverordening.pdf
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Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. 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 

verdubbelt de provincie de Rijksbijdrage dit is nu (5-12) met 

deze verhoging nog niet gebeurd. 

05.12.2018 27.05.2019 

2. Openbaarmaking

geheime rapporten rondom

WMD

Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de 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. 

27.02.2019 11.12.2019 

3. Evaluatie NICE-Matters Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICE-
matters te evalueren en de Staten hierover te informeren. 

30.10.2019 31.01.2021 

Moties 

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 15.05.2019 √ Deel 1 van de motie is afgehandeld per brief van

14 mei 2019 (LIS A.3) 

Deel 2 van de motie blijft staan. 
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M 2019-1,  

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 branche-

organisaties 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 grensoverschrijdende 

spoorverbindingen, met name de Wunderline Groningen-

Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-

Rheine en de intercityverbinding Amsterdam - Hannover- 

Berlijn.  

 

PS 14.11.2018 30.10.2019  

M 2019-10,  

Universiteit van het 

Noorden 

GS worden verzocht om: 

- te anticiperen op het aanbod van de RUG en in gesprek 

te gaan met betrokken partijen, d.w.z. met 

vertegenwoordigers van RUG, maar ook met 

vertegenwoordigers van instellingen.  

- het besluit onder punt 1 te laten leiden tot gezamenlijk 

gedragen actie van de betrokken partijen. 

- medio december PS te rapporteren over de resultaten 

van bovenstaande punten.  

 

PS 03.07.2019 04.12.2019  
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M 2019-14  

Haal Skills naar Nederland 

Roepen het college op: 

Te onderzoeken of het mogelijk is om in 2021 of 2022 in 

Drenthe de landelijke finale te houden van de vak wedstrijden 

Skills Talents voor het VMBO Skills Heroes voor mbo-

leerlingen. 

PS 09.10.2019   

M 2019-15 CETA Draagt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 

om: 

-     mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag 

      voor Drenthe onder de aandacht te brengen bij het  

      kabinet, het IPO en het parlement; 

-     de Tweede en eerste Kamer op te roepen om niet  

      akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm. 

 

PS 09.10.2019   

M 2019-17  

Meer MKB Drenthe in de 

top 100! 

Verzoekt het College: 

Om met de VDG een concreet en kort actieplan op te stellen 

waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en 

goede ervaringen kunnen uitwisselen. Om zo het MKB beleid 

in Drenthe te stimuleren en ervoor te zorgen dat Drenthe 

volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100 van 

MKB-vriendelijkste gemeenten.  

PS 13.11.2019   

M 2019-18 

Drentse Vrijwilligersprijs 

Verzoekt het College: 

Om voor de Voorjaarsnota 2020 te komen met een voorstel 

voor een Drentse Vrijwilligersprijs.  

PS 13.11.2019 04.03.2020  

M 2019-19 

Generatietoets 

Verzoekt het College: 

Onderzoek te doen naar een ‘generatietoets’ door bij wijze 

van proef bij de Woonagenda, de Energieagenda en de 

Economische Koers in beeld te brengen wat de (beleids-) 

effecten zijn voor de verschillende generaties.  

PS 13.11.2019   

 


