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SAMENVATTING 

Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 

 

Woensdag 4 december 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 4 december 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 (ChristenUnie) 

de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 

de heer E. Bos (GroenLinks) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 

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. Omlo (Forum voor Democratie) 

mevrouw S.J. Peeks-Niemeijer (Partij voor de 

                                                    Dieren) 

de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 

de heer H. Post (ChristenUnie) 

mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 

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 C. Vianen (VVD) 

de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) 

de heer G. Zuur (CDA) 

 

 

 

Afwezig:  

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 

 

 

 

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)  

 

 

Afwezig lid van GS: 

de heer Stelpstra (ChristenUnie)  

  

 

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

De voorzitter, de heer Vegter, opent om 14.40 uur de vergadering. Gedeputeerde Stelpstra is afwezig, 

zijn collega’s vervangen hem waar nodig. De heer Bos (GroenLinks) vervangt de heer Nijmeijer. De 

heer Vorenkamp (PVV) vervangt de heer Uppelschoten. 

 

2.   Vaststelling van de agenda 

Brief A.3 wordt betrokken bij agendapunt 6. De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De heer Smits (VVD) geeft, onder verwijzing naar agendapunt 12, aan dat hij voornemens is in de al-

gemene vergadering van 12 december van het IPO in te stemmen met de programmabegrotingen van 

BIJ12 en van IPO, omdat het in zijn ogen aan de randvoorwaarden voldoet. Hij vraagt of de commis-

sieleden hierbij nog een opmerking hebben. Ook zal hij bij de vergadering aangeven dat een begroting 

een volgende keer eerder zal moeten komen, zodat PS meer reactietijd hebben.   

 

4. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

5.  Jaarrekening 2018 Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe;  

brief van het college van Gedeputeerde Staten van 25 juni 2019 

 

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie CDA. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Het CDA noemt als aanleidingen om dit punt te agenderen: er is weinig vernomen over het vervolg 

van amendement A 2016-4, het verschil tussen werkelijke en beoogde vermogen is erg groot en het 

vijfjaarstermijn verstrijkt in 2020. Het CDA vraagt het college of aan de verwachting, dat de actualisatie 

zowel inhoudelijk technisch als financieel technisch op objectieve en verantwoorde wijze zal worden 

uitgevoerd, recht gedaan kan worden, of de vijfjaarstermijn in de toekomst wordt aangehouden en of 

het college kan toezeggen dat zij PS op de hoogte houden van de vorderingen en de uitkomst.    

D66 is van mening dat het doelvermogen bepaald dient te worden aan de hand van een reëel beleg-

gingsopbrengstpercentage, waarbij een voorzichtigheidsmarge wordt aangehouden. Het gemiddelde 

remdement van 1,5% is structureel lager dan de gehanteerde 5%. Het vermogen in het nazorgfonds 

dient dus aangevuld te worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat er in 2033 voldoende vermogen 

aanwezig is in het Nazorgfonds. De fractie wacht de evaluatie in 2020 af. Mocht het gemiddelde ren-

dement te laag zijn, dan dient het rendement aangepast te worden. OpDrenthe vraagt een toezegging 

van het college van GS dat er in de komende herziening ALM met een lager rendement gerekend 

gaat worden, omdat er nu structureel een lager rendement is. Verder stelt de fractie voor om bij de 

commissie van onderzoek een verzoek neer te leggen voor onderzoek naar de consequentie van het 

benodigde doelvermogen in 2033 en daarna, bij een lager rendement. De SP is het eens met het ge-

stelde in de motivatie van het CDA en vindt dat er, indien nodig, een naheffing zal plaatsvinden. Het 

Forum voor Democratie is het eens met de stellingen van het CDA en vraagt of de voorstorting van 

het volledige einddoelvermogen een garantie is dat het einddoel wordt gehaald en of het definitieve 

einddoelvermogen al bepaald is. De PVV vindt een toereikend doelvermogen essentieel en wacht af 

of het beleggingsrendement dit jaar eenmalig hoger is of dat dit voor meerdere jaren zo zal zijn. Attero 

kan op dit moment niet verplicht worden om aan de nazorgheffing te voldoen; hooguit kan er een ver-

zoek ingediend worden om bij te storten in het Nazorgfonds. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
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Gedeputeerde Bijl ter vervanging van gedeputeerde Stelpstra: Het nieuwe nazorgplan en de ALM van 

2020 zijn erop gericht om een afdoende eindvermogen te hebben op het moment dat de stort dicht-

gaat. Het gemiddelde rendement zit onder de 5%, hoewel het rendement dit jaar veel beter is a.g.v. 

beleggingsrendementen. Mogelijk dat nog op andere manieren inkomsten geworven kunnen worden 

van de stortplaats, bijv. door ruimte te bieden voor zonneparken. Ook moet er gekeken worden naar 

nieuwe technieken en de kosten daarvan. Het nazorgplan is gericht op inhoudelijke en technische 

duurzaamheid. Het college zal de Staten op de hoogte houden.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende is besproken.   

 

6. Actuele ontwikkelingen en Jaarverslag 2018 Groningen Airport Eelde NV;  

brief van het college van Gedeputeerde Staten van 15 juli 2019  

en de bij dit punt te betrekken brieven:  

A.3 Betaling Skybox FC Groningen uit Routefonds (brief van 12 november 2019)  

B.1 Brief van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) van 4 november 2019 over 

luchthaven Eelde GAE technische failliet 

 

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de Statenfractie Forum voor Democratie. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Het Forum voor Democratie heeft dit punt geagendeerd om te horen wat de andere fracties vinden 

van de bedrijfsvoering van GAE en hoe zij de toekomst zien van GAE. De fractie ziet zelf potentie in 

de luchthaven, maar wel met een aantal kanttekeningen. Het CDA stelt het belang van de economie 

van Noord-Nederland voorop en heeft vertrouwen in de ontwikkeling van GAE voor de komende tien 

jaren. Wel wil de fractie graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en actuele zaken 

d.m.v. kwartaalrapportages en het college van GS. De fractie vindt het wenselijk dat de aandeelhou-

ders eendrachtig zijn. D66 wil eerst de informatie van GS afwachten, omdat er nog gesprekken 

gaande zijn over de samenwerking met de Schipholgroep, een nieuwe directeur, de stikstofproblema-

tiek en de vergunningen. De ChristenUnie voegt nog het zorgpunt milieubelasting toe. De fractie ziet 

het belang van GAE voor de werkvoorziening. De skybox van FC-Groningen is gefinancierd uit het 

routefonds, maar heeft geen wezenlijke bijdrage geleverd aan het GRQ-business netwerk en GAE. 

Volgens de fractie passen marketingactiviteiten niet in het reglement van het routefonds. OpDrenthe is 

bezorgd over de signalen dat GAE nog steeds niet kostendekkend is en over de skybox, die toch niet 

zo’n goed marketingmiddel blijkt te zijn om businessgroepen en -belangen bij elkaar te brengen. De 

Partij voor de Dieren vindt dat economische belangen ten koste gaan van de Drentse leefomgeving. 

De fractie vindt dat de stikstofreductie in de natuurvergunning meegenomen moet worden voor een 

goede balans tussen economie en ecologie. De SP heeft geen bezwaar tegen de luchthaven op zich, 

maar vindt dat GAE zichzelf moet kunnen bekostigen. De fractie vindt het niet zinvol in de toekomst te 

blijven subsidiëren, mede gezien komende ontwikkelingen. De PvdA heeft geen behoefte om discus-

sies van voorgaande jaren te herhalen. De VVD heeft vertrouwen in de Raad van Commissarissen, de 

directie en de aandeelhouders van GAE en vindt een heroverweging voor subsidiëring niet nodig. 

GroenLinks vindt dat GAE zelf moet zorgen om rendabel te zijn en is tegen verdere financiële steun 

aan GAE, maar wil GAE wel de tijd geven om tot een gezonde exploitatie te komen. Verder is de frac-

tie het eens met de CU. De PVV beschouwt GAE als een infrastructureel project van hoog maat-

schappelijk belang voor inwoners en het bedrijfsleven van Noord-Nederland en houdt vast aan de af-

spraken. De fractie vindt het begrote bedrag niet te hoog.  

  

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 
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Gedeputeerde Bijl: Essentieel is dat GAE op een goede manier in de ‘Luchtvaartnota tot 2050’ komt, 

waarbij GAE met de ander airports in Nederland tot een luchtverkeersleidingssysteem wordt geko-

men. Waarschijnlijk komt er relatief veel defensievliegverkeer naar het noorden. Reden om de leef-

baarheid van het noorden in de gaten te houden.  

GAE staat los van de Schipholgroep, maar heeft wel toenadering gezocht voor samenwerking. Andere 

vervoerssystemen vormen geen tegenstelling met de luchtvaart. Het college heeft aandacht voor be-

staand spoor richting de Randstad, de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en een stopplaats in Assen voor 

het snelle spoor.  

Marketing is een onderdeel van een route. De skybox leek een goed idee. De provincies Groningen 

en Drenthe hebben garant gestaan voordat het routefonds er was. Het bedrijfsleven betrekken is niet 

in voldoende mate gelukt.  

De komende jaren wordt er gesproken over de Luchtvaartnota.  

De Staten zullen op de hoogte gehouden worden van bovenstaande ontwikkelingen.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende behandeld is.   

 

 

7.  Wijziging verordening rechtspositie decentrale politiek ambtsdragers provincie  

Drenthe 2019; Statenstuk 2019-904  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

CDA vindt de Verordening helder. De fractie vraagt aandacht voor de lage verloning van bijzondere 

commissieleden. Sterk Lokaal meldt dat de beroepsvereniging Statenlidnu met de verloning van bij-

zondere commissieleden bezig is.  

 

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

Gedeputeerde Jumelet zal de lage verloning van bijzondere commissieleden aan de orde stellen op 

de plek waar men hierover besluit.   

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-904 als A-stuk behandeld 

zal worden in de Statenvergadering van 18 december 2019.   

 

 

8.  Aankoop schilderij Van Gogh door Drents Museum, voorstel van het college van  

Gedeputeerde Staten van 26 november 2019, kenmerk 48/5/16/2019002595. 

Statenstuk 2019-915 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties gaan akkoord met de € 500.000 subsidie voor het schilderij ‘Onkruid verbrandende boer’ 

van Vincent van Gogh. 

 

Verdere geven de fracties aan:  

D66 geeft aan dat de Drentse cultuurhistorie binding met de streek geeft. Het schilderij geeft de es-

sentie van het boerenleven aan en is een sleutelstuk binnen het Drentse oeuvre van Van Gogh.  

Het CDA vraagt of de bijdrage van de provincie naar rato minder wordt, als de totale kosten verlaagd 

worden tot € 2,8 miljoen. GroenLinks is van mening dat dit Drents cultuurgoed in Drenthe hoort en ver-

wacht veel bezoekers voor dit schilderij. De VVD verwacht ook veel toeristen te trekken met dit schil-

derij. De fractie vraagt of er nog extra aandacht komt voor de Drentse periode van Van Gogh en welke 

afspraken er gemaakt zijn met het Van Gogh museum in Amsterdam. Het Forum voor Democratie 
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vraagt of het Drentsmuseum en het Van Goghhuis in Nieuw-Amsterdam een lesprogramma voor ba-

sisscholen rond Van Gogh kunnen ontwikkelen. De PvdA is trots op de grote vriendengroep van het 

Drents museum. Deze groep heeft ook flink bijgedragen. De PVV is blij dat de provincie voor de helft 

eigenaar is van het schilderij. 

 

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

Gedeputeerde Bijl complimenteert de mensen van het Drents museum die de aankoop van dit schilde-

rij gerealiseerd hebben. De € 2,8 miljoen wordt nog verhoogd met 20% veilingkosten, waardoor er niet 

veel van de € 500.000 subsidie zal afgaan.  

Mogelijk wordt 2023 door het Drents museum als Van Gogh jaar uitgeroepen. Misschien dat de sug-

gestie voor een lesbrief voor de basisscholen waar gemaakt kan worden. 

Het schilderij is als eerste in Drenthe te zien. De provincie en het Drents museum zijn beide voor de 

helft eigenaar, waarbij het museum voor het onderhoud zorgt. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-915 als A-stuk behandeld 

zal worden in de Statenvergadering van 18 december 2019.   

 

9.  6e Begrotingswijziging (3e Bestuursrapportage) 2019; Statenstuk 2019-909 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PVV heeft vragen over de toelichting: de saldireserve zijn wat de PVV betreft voor een jaar een 

soort 2019, hoe is het mogelijk dat deze wordt overgeheveld tot 2023? De IBP-gelden worden in het 

geheel aan de vrije ruimte toegevoegd, hiermee is de stelpost IBP verdwenen, kunnen deze niet toch 

beter geoormerkt worden en bijvoorbeeld toegevoegd worden aan de regiodeals. De risicoreserves en 

de algemene reserve worden afgeroomd en toegevoegd aan de financieringsreserve, hiermee komt 

de financieringsreserve als nog niet aan de beoogde 50 miljoen, de PVV vraagt hoe de financierings-

reserve wordt aangevuld. Het budget van de biodiversiteit gaat van 12 miljoen naar 23 miljoen en de 

hogere kosten worden ten laste gelegd van de vrije ruimte en is dan de reserve natuurbeleid. De PVV 

vraagt waarom voor deze constructie gekozen is? Voorheen werden personeelskosten ten laste ge-

legd van de projecten en nu van het personeelsbudget. Het personeelsbudget was de afgelopen jaren 

dus veel hoger dan inzichtelijk was, wat is nu eigenlijk het verschil tussen personeelskosten oude en 

nieuw stijl? En is de inkrimping van personeel nu gerealiseerd door het wegschrijven op de verschil-

lende projecten? Worden alle personeelskosten nu als een grote hoop gepresenteerd of wordt er bin-

nen het budget nog onderscheid gemaakt tussen verschillende kosten? De PvdA vraagt of RTV-

Drenthe als rampenzender kan functioneren als er € 67.000 van de provincie naar toe gaat. Is de Cul-

tuurnota de oplossing? De SP vraagt of PS en niet GS, moeten bepalen of bepaalde reserves in de 

Nota reserves en voorzieningen, nog nodig zijn. Verder vraagt de fractie waarom er geen bodemsane-

ring in 2020 plaatsvindt en of deze wel gaat gebeuren in 2021. De CU vraagt om meer evenwicht in 

het detailniveau van de schrijfwijze in verschillende programma’s. In programma 8 wordt voorgesteld 

om een aantal onderdelen te laten vervallen, is dit het zelfde als toevoegen aan de vrije bestedings-

ruimte? Ook vraagt de fractie om mogelijkheid tot heroverweging door/separaat voor leggen aan de 

Staten van grote overschrijdingen of veranderingen in investeringen en kredieten, met name in de in-

frastructurele sfeer. Verder vraagt de fractie naar niet-bestede maar wel-begrote bedragen en op 

welke wijze worden de Staten betrokken bij de nieuwe plannen met deze gelden? Wanneer is beslo-

ten tot de verhoging van subsidie voor realisatie Natuurnetwerk en de aanvulling voor regiodeal Zuid- 

en Oost-Drenthe? En hoe komt het dat het Rijk de bijdrage uit het provinciefonds hiervoor vermindert 

en dit wordt aangevuld door de provincie? D66 constateert dat de begrotingswijziging met name gaat 

om overheveling van bedragen voor lopende projecten van 2019 naar 2020. De fractie is blij met de 

positieve ontwikkeling in de vrije bestedingsruimte.  
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 

Gedeputeerde Bijl merkt op dat IBP geen stelpost meer is in de stukken, maar onderdeel van de nor-

male dekkingsruimte, deze gelden zijn vrij te besteden.  

Het teveel in de algemene reserve en de risicoreserve wordt toegevoegd aan de financieringsreserve, 

waar een tekort is. PS kunnen al dan niet akkoord gaan met dit voorstel. 

Er is gekozen voor een post voor het gehele personeelsbudget als één post. Er gaat minder met ex-

ternen gewerkt worden en meer met eigen mensen in vaste dienst. 

Het blijkt dat de rampenzender niet gedekt wordt uit de cultuurmiddelen, maar uit de vrije ruimte. De 

zinsnede over de Cultuurnota kan geschrapt worden. 

De werkgroep programmabegroting kan zich buigen over de schrijfwijzen van de verschillende pro-

gramma’s.  

Voor de infrastructuur werd gebruik gemaakt van veelal eenmalige middelen en er was geen ruimte 

gereserveerd voor onderhoud. De BBV stelt nu verplicht deze gelden te activeren als het je eigendom 

is. Op dit moment wordt daarom het infragebied onder de loep genomen. Investeringsprogramma’s en 

onderhoudsprogramma’s voor infrastructuur moeten naast elkaar gezet worden, het liefst voor een pe-

riode van tien jaar. Dit is een grote klus, de staten zullen hiervan op de hoogte gehouden worden en 

dit zal ook aan de orde komen in de werkgroep programmabegroting.   

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat volgens het collegebesluit van 30 januari 2019 beschikbare bud-

getten opgehoogd zijn en ingezet voor natuuropgaven. De realisatie Natuurnetwerk Nederland wordt 

grotendeels extern gefinancierd en vraagt een kleine eigen bijdrage, daar ligt dit besluit aan ten grond-

slag.  

GS zijn penvoerder van de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe. De aanvulling van de gelden wordt opge-

lost zoals staat beschreven. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-909 als A-stuk behandeld 

zal worden in de Statenvergadering van 18 december 2019.   

 

10.  Samenvatting van de vergadering van 30 oktober 2019 en de Lijst van toezeggingen. 

 

De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp.  

 

Lijst van toezeggingen FCBE 

 

Toezeggingen: 

 

De heer Van der Meijden (SP) mist bij punt 10 van het verslag de toezegging van gedeputeerde Brink 

dat, de maatschappelijke partners, met name de vakbeweging, nadrukkelijke betrokken zouden wor-

den en ook dat een zienswijze gevraagd zou worden m.b.t. de invulling van de werkgelegenheid en de 

verschuiving daarvan.  

Gedeputeerde Jumelet zal dit onder de aandacht van gedeputeerde Brink brengen.  

 

De heer Bos (GroenLinks) verwijst naar de toezegging onder punt 6 Ingekomen stukken commissie 

Omgevingsbeleid van de vergadering van 30 oktober, brief A.2: Gedeputeerde Stelpstra zegt daar toe 

een schriftelijke reactie te geven aan mevrouw Slagt (GroenLinks) over de vraag waarom GS niet ge-

kozen hebben om zich aan de WAO-richtlijn te houden bij het actieplan omgevingslawaai en of deze 

politieke keuze opnieuw voorgelegd kan worden.  

Gedeputeerde Bijl zal regelen dat deze toezegging ingevuld gaat worden. 

De voorzitter merkt op dat de opmerking van de heer Bos thuishoort bij de commissie Omgevingsbe-

leid.  
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De voorzitter geeft aan dat de samenvatting en de lijst van toezeggingen voldoende zijn behandeld.  

 

11. Ingekomen stukken 

 

Voorhangprocedure C.1 en C.2 

 

C. 1 Into Nature 2020 (brief van 26 november 2019) 

Mevrouw Meeuwissen (VVD) verzoekt in de lijst van toezeggingen op te nemen dat er een deugdelijke 

evaluatie van Into Nature komt, zodat er nog een besluit genomen kan worden voordat er geld be-

schikbaar wordt gesteld voor de vierde editie.  

Mevrouw Kort (PVV) vindt de woordkeuzes in het stuk van Into Nature niet geschikt. Zij vindt land-

schapskunst in het mooie Drentse landschap overbodig. 

Gedeputeerde Bijl merkt op dat de toezegging van de evaluatie staat.  

De voorzitter concludeert dat er verder geen wensen of bedenkingen zijn.   

 

C.2 Incidentele subsidie in de vorm van een geldlening aan Vekoglas BV voor overname netwerk 

ECO-Oostermoer Verbindt (brief van 26 november 2019)  

De heer Vorenkamp (PVV) vraagt of de overname van ECO-Oostermoer door Vekoglas BV voor netto 

€ 35.000 een precedent werking kan hebben in soortgelijke gevallen.  

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat ECO-Oostermoer Verbindt een klein initiatief is, waar mensen 

geld op hebben ingelegd. De overname is een uitkomst van onderhandelingen, zodat de inwoners van 

Oostermoer voorzien kunnen blijven van snel internet. Het bedrag dat open staat wordt afgelost.  

De voorzitter concludeert dat er verder geen wensen en bedenkingen zijn.    

 

Overige brieven B.1 t/m B.4 

 

B.2 Motie vreemd aan de orde van Provinciale Staten van Fryslân van 30 oktober 2019 over Afschaf-

fing verhuurdersheffing  

Mevrouw Dikkers (SP)  wil op de vergadering van PS een gelijkluidende motie indienen. Mevrouw Van 

den Berg (ChristenUnie) en mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal) willen deze motie mede indienen.  

B.3 Brief van de heer H. van Houten van 21 september 2019 over Ouderen en toegankelijkheid  

Mevrouw Mentink (CDA) en mevrouw Haan (GroenLinks) verzoeken deze brief te agenderen.    

 

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

 

De heer Van Dekken (CDA) ziet af van een motie vreemd aan de orde over de samenwerking Noord-

Nederland (SNN) t.b.v. bestaand spoor en nieuw spoor.  

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 22 januari 2020.  

 

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

22 januari 2020.  

  , voorzitter 

 

 

  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 4 dec 2019 versie 16 jan 2020 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. 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  

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

30.10.2019 22.01.2020 √ Afgehandeld met een informatiebijeenkomst op 16-

1-2020 

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

30.10.2019 18.12.2019  

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

30.10.2019 22.01.2020  

5. NICE – Matters in 

gesprek vakbeweging  

Gedeputeerde Brink zegt toe in gesprek te gaan met de 
vakbeweging rondom NICE-matters  

30.10. 2019  04.03.2020  

6. 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 04.12.2019  

  

 

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 √ Afgehandeld met Statenstuk 2019-903 Nota van 

aanbieding Begroting 2020 (aanvullende 

beleidsvoornemens) en Statenstuk 2019-909 3e 

bestuursrapportage.  

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  
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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  

4. Evaluatie Into Nature  Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de 
derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.  

04.12.2019 01.12.2020  

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  √ Afgehandeld met GS-brief d.d. 14-01-2020 

Afdoening motie M2019-15 CETA-verdrag.  

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   

M 2019-27 

Afschaffing 

verhuurdersheffing 

Verzoekt het College om: 

In samenwerking met de Drentse gemeenten, 

woningcorporaties, IPO en de VNG er in 2019/2020 bij het 

Rijk op aan te dingen dat de verhuurdersheffing wordt 

afgeschaft zodat de baten kunnen worden ingezet voor 

verduurzaming en nieuwbouw.  

PS18.12.2019   

M2019-28 

PET-flessen 

Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland 

Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel 

rondom PET-flessen  

PS 18.12.2019 21.03.2020  
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M2019 – 29 

Eurovisie Songfestival en 

Beste Sportregio van 

Europa 

Verzoekt het college om: 

Zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en 

zich op te geven voor het onthalen van tenminste 1 van de 41 

deelnemende landen voor het vervaardigen van een 

introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival 2020 met als 

thema Drenthe Beste Sportregio van Europa 2020 en 

hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te 

stellen.  

PS 18.12.2019 01.05.2020  

 




