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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 24 juni 2020 
 
 
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 24 juni 2020 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 R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)  
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
mevrouw S.J. Peeks (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) 
de heer R. Pruisscher 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 
de heer N. Vogelzang (PVV) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur 

Afwezig: 
de heer F.D. Duut (OpDrenthe) 
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
 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) 
de heer T. 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 9.30 uur de digitale vergadering van de commissie FCBE.  
Hij heet alle aanwezigen welkom en concludeert dat het quorum voor deze vergadering aanwezig is.  
Afwezig zijn: De heren Duut en Voerman (Op Drenthe) en de heer Velzing (Forum voor Democratie).  
De heer Post (ChristenUnie) wordt vervangen door de heer Pruisscher.  
 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
  
 
3. Mededelingen 
De agendapunten waarin gedeputeerde Bijl het woord voert, zijn naar voren geplaatst i.v.m. een an-
dere bijeenkomst ‘s middags, waaronder de voorhangprocedures.  
De voorzitter kan het aantal interrupties beperken indien nodig.  
 
 
4.  Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding 
N.V.; Statenstuk 2020-937  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Forum voor Democratie vraagt of er nog een voorlichting komt over Enexis en zo ja wanneer.  
De fractie van het CDA lijkt het wenselijk om de privatisering en de marktwerking eens uitgebreider en 
voor meerdere sectoren ter discussie te stellen. De fractie kan zich in het voorstel vinden, zij het met 
enige reserves t.a.v. de nu al aangekondigde mogelijke uitbreiding van het krediet.  
De PVV wil verder over het voorstel discussiëren, omdat het voorstel kostenverhoging voor de burgers 
zal meebrengen. Ook zal de energieproductie het energieverbruik vele malen overtreffen.  
De SP verzoekt het college Enexis te bewegen prioriteit te geven aan initiatieven uit de samenleving, 
de energieopslag deel uit te laten maken van de infrastructuur van Enexis en de lening bestaande uit 
publiek geld te monitoren. D66 vraagt of het college kan borgen dat de uitbreiding van de netcapaciteit 
ten goede komt aan lokale initiatieven en vraagt de mening van het college over reservering van de 
opbrengsten van de lening voor steun aan maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven op het 
gebied van energietransitie. Sterk Lokaal staat achter het voorstel van D66 en wil daarbij ook aan-
dacht voor de aansluiting van kleine particulieren op het net.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl merkt op dat de voorstellen voortkomen uit de positie van aandeelhouder en vanuit 
de financiële portefeuille. Het college wil continuïteit van de energielevering voor de toekomst in Dren-
the garanderen. Als aandeelhouder wil het college Enexis aan kunnen spreken op de toegankelijkheid 
van het net voor alle Drenten.  
De opbrengsten zijn onderdeel van de algemene inkomsten van de provincie. Het labelen van de op-
brengsten voor bepaalde doelen ontneemt de ruimte om naast dividend en rente meer te doen aan die 
doelen. 
De gedeputeerde raadt het de Staten af om alle genoemde voorwaarden in de lening op te nemen, 
maar is wel bereid om samen met andere aandeelhouders te kijken naar de wijze waarop Enexis in-
vesteert.  
De monitoring van de lening is onderdeel van de normale financiële stukken. Apart instrumentarium is 
niet nodig. 
Er is een aanbod door de directeur van Enexis gedaan voor een voorlichting, maar er zijn redenen ge-
weest bij de Staten om geen gebruik te maken van dit aanbod.  
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-937 als B-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
5.  Voorjaarsnota; Statenstuk 2020-940 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA kan zich vinden in de driefasen aanpak van het college en vraagt het college indien nodig 
PS te raadplegen tijdens het reces. De fractie vraagt het college om een snelle uitwerking van de pa-
ragraaf klimaatadaptatie en vraagt naar de banenbehoefte in de energiesector in Drenthe en wat de 
relatie daarvan is met circulaire economie en biobased economy. Doet de provincie genoeg op dit on-
derwerp? Forum voor Democratie roept het college op om in Den Haag te pleiten voor een socialer 
beleid in de motor- en rijtuigenbelasting. Een elektrische auto rijden wordt een statussymbool. De frac-
tie vraagt naar duidelijkheid waarom de plannen van de Sociale agenda nu wel doorgaan en die van 
de Investeringsagenda worden uitgesteld. De fractie wil na de coronatijd meer respect en focus op de 
schoonheid van Drenthe. De VVD vindt de heroverweging van de Investeringsagenda i.v.m. de co-
ronacrisis van het allergrootste belang. Indien deze heroverweging plaats zal vinden, wil de fractie 
haar expertise met het CRM-systeem inzetten. M.b.v. statistieken toont de fractie aan dat overbevra-
ging gezocht moet worden bij de coalitiepartijen van het college en de Partij voor de Dieren.  
Het CDA vraagt GS en PS concreter en beter te kijken naar een analyse rondom een provinciale coro-
nascan. Verschillende sectoren zullen de komende tijd meer geld en steun nodig hebben. De fractie 
wil dat er eerst alternatieven worden onderzocht voor het vullen van uitgeputte gasvelden met vervuild 
water. Verder vraagt de fractie meer aandacht voor de ondertiteling bij RTV-Drenthe, de zorg van de 
boeren rondom de stikstofaanpak en voor de herbestemming van dorpshuizen. GroenLinks vraagt een 
wendbaardere en flexibeler opstelling van het college i.v.m. de onzekere toekomst als gevolg van de 
coronacrisis en een heroverweging van budgetten. Verder vraagt de fractie of de weeffout Zeeland 
toegelicht kan worden en of de scholingsalliantie een bijdrage kan leveren aan het structureel zorgen 
voor meer zorgcapaciteit. De fractie vraagt naar het energieneutraal maken van gebouwen voor 2040, 
naar het watergebruik en de duur van het onderzoek naar thoriumreactoren. De PVV vindt dat het col-
lege wat weinig geld heeft uitgetrokken t.b.v. coronakosten en is blij met de heroverweging van de In-
vesteringsagenda. De fractie vraagt of structurele overschotten niet gebruikt kunnen worden voor een 
snelle aanpassing van de N34, of een vast bedrag voor cultuurinstituten wel leidt tot vernieuwing en 
kwaliteit, en of er geen nieuwe claims komen voor de Nationale Parken nieuwe stijl. De fractie vraagt 
om een positieve houding bij klimaatadaptatie. De ChristenUnie vraagt wat de andere fracties er van 
vinden om de Voorjaarsnota als richtinggevend te beschouwen en investeringsvoorstellen separaat in 
te dienen. Verder heeft de fractie opmerkingen over o.a. het samenspel tussen de onderwijsontwikke-
lingen, het opnemen van de echte kosten van onderhoud en investeringen van wegen in de Begroting 
2021, een apart voorstel over walbeschoeiingen, de onderbouwing bij Gieten - De Punt, de stelpost 
herstelindexatie inkoopbudgetten indexering en de stelpost inzet voor de EU. De SP vindt een rich-
tinggevende Voorjaarsnota een mooie uitspraak en vindt dat mensen centraal moeten staan, ook in de 
coronacrisis en de klimaatcrisis. De fractie is voornemens twee moties in te dienen i.v.m. invloed kun-
nen uitoefenen op de relatie tussen uitbraak van ziekten, vernietiging van de biodiversiteit en de kli-
maatverandering. De fractie zou meer onderzoek willen laten doen naar het veiliger maken van de 
N34 zonder verdubbeling. D66 vraagt zich af of eerder genomen keuzes nog gedragen keuzes zijn na 
de coronacrisis. De fractie ziet meer dan ooit het belang van investeren in de circulaire economie en 
een voedselketen die in evenwicht is met de omgeving. De fractie ziet niet in dat het omzetten van de 
Investeringsagenda in een coronafonds anders is dan wat het college wil. Verder vraagt de fractie of 
gemeenten een te lage compensatie hebben gevraagd bij het compensatiepakket medeoverheden. 
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Sterk Lokaal vindt het maken van digitale aanpassingen voor besluitvormingsprocessen en het Huis-
net van eminent belang en zeer urgent. Overige investeringen moeten heroverwogen worden bij het 
bespreken van de Begroting 2021 in het najaar. De provincie zal veel tijd en energie moeten besteden 
aan de financiële onzekerheden bij de gemeenten en aan de vele ontwikkelingen op nationaal en 
Drentse niveau. De Partij voor de Dieren vindt dat separate voorstellen kunnen bijdragen aan een 
meer inzichtelijke begroting. De fractie mist in de Voorjaarsnota een lange termijnvisie in de vorm van 
een calamiteitenfonds. De fractie wil aandacht voor stikstof in de Nota Klimaatadaptatie en in de Be-
groting. De fractie is voornemens een motie in te dienen over de korting voor kleine gemeenten door 
herverdeling. De fractie vraagt of het college bereid is minder populaire maatregelen te nemen indien 
nodig voor de leefomgeving.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl vindt het niet nodig om de begroting en de kaders van volgend jaar weg te gooien 
n.a.v. de coronacrisis. Er behoeft alleen maar te worden bijgestuurd. De inkomsten uit het provincie-
fonds liggen voor een aantal jaren vast en de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting lijken vooreerst 
nog stabiel.  
De cruciale uitgaven in het kader van de coronacrisis en in IPO-verband zijn drieledig. Het gaat om de 
regionale economie, cultuur en OV. Het akkoord betreffende het OV wat met het kabinet is bereikt, is 
voor dit jaar afdoende, voor volgend jaar zal een nieuw akkoord gesloten moeten worden. Voor cultuur 
zijn een aantal noodmaatregelen genomen en ligt er een claim bij het ministerie van OCW. Voor de 
regionale economie zal via het IPO een claim worden ingediend. Het IPO meldt ook aan het kabinet 
dat het beursherstel een potentieel probleem kan vormen. Het gemeentefonds heeft meer aandacht 
nodig dan het provinciefonds. 
Het bedrag voor de walbeschoeiing is al los gemaakt uit de onderhoudspost, omdat het om een inves-
tering gaat. Gedeputeerde Bijl zegt toe een onderbouwing te leveren voor de € 15 miljoen voor walbe-
schoeiing.  
Jarenlang werden de uitgaven voor cultuur uit incidentele middelen gedekt. Nu zijn ze structureel ge-
maakt. Dat had al veel eerder gemoeten. De enige uitzet voor middelen in de cultuursector betreft het 
project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (CMK). Het kabinet geeft daar geld voor en de provincie legt 
daar eenzelfde bedrag bij. Dit project zorgt ervoor dat kinderen uit allerlei milieus met cultuur in aanra-
king komen. 
De weeffout Zeeland gaat over een structureel te lage bijdrage uit het Provinciefonds voor de provin-
cie Zeeland, als gevolg van een onjuiste vaststelling van het vermogen van deze provincie. De overige 
provincies leggen gedurende een jaar of vijf een bedrag bij en zullen in die tijd dus minder geld uit het 
Provinciefonds krijgen dan Zeeland. De gedeputeerde verwacht dat deze bijdrage nog twee jaar zal 
duren en dat daarna het provinciefonds structureel wordt rechtgezet.      
De fractie van D66 wil de Investeringsagenda omzetten in een coronafonds, maar het college wil al-
leen investeringen doen als die in het licht van corona zinvol zijn. 
Wat betreft de N34 moet het college de wettelijke taak uitvoeren om met de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) zorgvuldig onderzoek te laten doen naar allerlei aspecten. De coronacrisis zorgt ook bij de mo-
biliteitsinvesteringen voor veel onzekerheden.  
De accountant heeft het college erop gewezen dat bij wegwerkzaamheden investeringen en onder-
houd door elkaar zijn gehaald. Ook hadden er in de afgelopen 15 jaar structureel middelen beschik-
baar moeten worden gesteld voor onderhoud. Dat is te weinig gebeurd. Het college probeert aan het 
eind van het jaar met een meerjarig schema, waarin gebruik wordt gemaakt van de reserves Verkeer 
& Vervoer, naar de Staten te komen.  
Wat betreft stikstof en de Nota klimaatadaptatie: het college neemt de maatregelen die nodig zijn.  
De Voorjaarsnota wordt kaderstellend. Het college handhaaft het voorstel van de Voorjaarsnota, be-
halve voor de € 15 miljoen krediet voor walbeschoeiingen. Daar komt een apart voorstel voor.    
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Gedeputeerde Brink is blij met de steun vanuit het economische programma voor het programma Bio-
based Economy en de circulaire economie.  Er wordt hard gewerkt om Noord-Nederland de circulaire 
regio van Nederland te maken.  
De vrijetijdssector en de horeca zijn hard geraakt door de coronacrisis. De provincie heeft in Den 
Haag gelobbyd voor hulp. Tegelijkertijd heeft de gedeputeerde respect voor de wijze waarop de Veilig-
heidsregio’s en Den Haag hun keuzes zorgvuldig afwegen. De gedeputeerde is ook onder de indruk 
van de inventiviteit van de vrijetijdssector voor het waarborgen van de veiligheid van de gasten. 
Een investeringskrediet voor de VAM-berg zal indien nodig naar de Staten toekomen.  
 
Gedeputeerde Jumelet zegt dat het college zich richt op personele en financiële inzet voor een struc-
turele oplossing wat betreft stikstof, ook in de crisistijd. Dit niet als doel op zich, maar om te faciliteren 
voor natuurherstel en het verlenen van vergunningen.  
Verder willen het college en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de financiële proble-
men van juist de kleinere plattelandsgemeenten goed in beeld hebben. Ook de gemeenten zelf zijn 
bezig met een lobby richting het kabinet. De provincie zal steun geven aan acties vanuit de VNG 
d.m.v. een brief. De Staten zullen voor 2 juli een afschrift hiervan ontvangen. Naast de financiën is ook 
de kwaliteit van het openbaar bestuur van belang. De herverdeling van de gelden in de gemeente-
fondsen is een discussie voor de VNG en het kabinet, niet voor de provincie.  
De impuls van € 6,5 miljoen voor de Nationale Parken nieuwe stijl is vooral bedoeld voor het bekend 
maken van deze parken en het aantrekken van toeristen. 
 
Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat wat betreft de klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen 
stresstesten uitvoeren om te komen tot regionale adaptatiestrategieën. Het participatieproces krijgt 
goed vorm. De provincie heeft hierbij aangehaakt.  
Het college doorloopt alle programma’s om de consequenties en inzet van de provincie in de Nota Kli-
maatadaptatie te zetten. Stikstof wordt hierin meegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit 
klaar zijn. Nu wordt er € 200.000 per jaar gevraagd voor concrete projecten.  
Droogte draagt bij aan de urgentie van de Klimaatadaptatie. Gedeputeerde Kuipers vertegenwoordigt 
het IPO in de besturen van de Deltaprogramma’s ‘Ruimtelijke Adaptatie’ en ‘Zoetwater’, die in goed 
contact met het Rijk staan. Er is ook extra geld ontvangen uit het Deltafonds.  
Het college zal een gesprek met de VVD-fractie arrangeren over het CRM-systeem, maar wel binnen 
de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
De Investeringsagenda is uitgesteld. Hier was € 7 miljoen voor gereserveerd in het collegevoorstel. 
Het is juist nu belangrijk te investeren in de maatschappij en in de mensen. Er wordt vast € 1 miljoen 
van de € 3 miljoen voor de Sociale agenda gevraagd, om van start te kunnen gaan met goed afge-
stemde projecten waar veel draagvlak voor is.  
De financiering van de regionale omroep RTV-Drenthe is gerecentraliseerd naar het Rijk. De budget-
ten worden niet geïndexeerd. Dit is een bezuiniging van een paar ton per jaar voor RTV-Drenthe. De 
provincie wil bezuinigingen van andere overheden niet automatisch overnemen.  
 
Gedeputeerde Stelpstra kan nog geen inzicht geven in de banen in de energiesector, maar wil wel na-
gaan bij de netwerkbedrijven wat de betekenis voor Drenthe zou kunnen zijn. Er wordt gesproken over 
700.000 banen in Europa betreffende de circulaire economie. Daar liggen dus grote kansen.  
Het college zal een informatiebijeenkomst organiseren over injectie van water bij gasvelden.  
Het college is bekend met het feit dat onderzoek naar thoriumcentrales minstens tien jaar duurt.  
Het is lastig om op dit moment een stelpost voor de cofinanciering in Europa vast te stellen, omdat er 
gewerkt wordt aan een meerjaren financieel kader in Europa.  
Toezeggingen 
Gedeputeerde Bijl zegt toe een onderbouwing te leveren voor de € 15 miljoen voor walbeschoeiing.  
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Gedeputeerde Jumelet zegt toe een afschrift van de brief aan het kabinet t.b.v. de financiële proble-
men van gemeenten aan de Staten te doen toekomen voor 2 juli.   
Gedeputeerde Kuipers zegt een gesprek over het CRM-systeem aan de VVD-fractie toe.  
Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiebijeenkomst over injectie van water bij gasvelden toe. 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om bij de netwerkbedrijven na te gaan wat de banenbehoefte in de 
energiesector kan betekenen voor Drenthe. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-940 als B-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
6.  5e Wijziging van de Begroting 2020; Statenstuk 2020-943 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Forum voor Democratie mist een onderbouwing voor de € 1 miljoen als voorschot voor een aantal pro-
jecten uit de Sociale agenda. Het CDA wil graag nadere uitleg en toelichting op het beleid t.a.v. reser-
ves en vraagt wanneer het toegezegde overleg met de financiële woordvoerders komt. De fractie be-
zint zich nog over het indienen van een amendement. De PVV zou graag een meer structurele aanpak 
voor financiering van noodacties zien. D66 wil Statenstuk 2020-943 als B-stuk agenderen i.v.m. vra-
gen over de Sociale agenda. De fractie steunt de wijzigingen nog niet. De Partij voor de Dieren pleit 
voor het oprichten van een soort calamiteitenfonds.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl is blij met de bijna statenbrede steun voor de inhoud van de maatregelen en gaat in 
op kanttekeningen bij de dekking van de uitgaven. 
Investeringen voor de kleine musea, ook voor de postcoronatijd, zijn voorgenomen elementen van de 
Investeringsagenda.  
Of de financiering van het snelloket van recreatie en toerisme vanuit de FEZ voldoende beargumen-
teerd is, is een eigen afweging van ieder. 
De Nota reserves en voorzieningen is een constant proces, dat ook constant bekeken moet worden. 
De gedeputeerde is geen voorstander van een soort levensverzekering voor allerlei doelen, maar wil 
dat er nut en noodzaak bestaat voor reserves en voorzieningen. Toch vindt het college het ook verde-
digbaar de ruimte van de FEZ te benutten. Er zal nog een keer in de Staten over een deel van de dek-
king nagedacht worden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-943 als B-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
7.  1e Actualisatie Begroting 2020; Statenstuk 2020-938 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De ChristenUnie vindt het goed om eens integraal naar wijzigingen, actualisaties e.d. te kijken en 
vraagt naar de rolverdeling van GS en PS.  
Het CDA vraagt meer transparantie over voorstellen die ten laste komen van de vrije ruimte en vraagt 
voorstellen tijdig, apart en met degelijke onderbouwing voor te leggen aan de Staten.  
Forum voor Democratie wil de kleine post voor verduurzaming van het Provinciehuis een paar jaar 
vooruitschuiven, omdat dat financieel eenvoudiger is. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Bijl wil graag met de werkgroep Programmabegroting verder praten over het samen 
met de Staten maken van nieuwe afspraken en spelregels bij actualisaties van begrotingen. 
Bij het Provinciehuis heeft wel degelijk de afweging plaatsgevonden tussen wat het verduurzamen op-
levert en de voorbeeldfunctie van de provincie. 
Gedeputeerde Bijl neemt de vraag naar de rolverdeling van GS en PS mee naar het college van GS. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Bijl zegt toe de vraag naar de rolverdeling van GS en PS mee te nemen naar het col-
lege van GS. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-938 als A-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
8.  Ontwerpbegroting 2021 c.a. Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2020-942 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA is positief over dit stuk. Forum voor Democratie pleit ervoor dat het college van GS de aan-
bevelingen van de NRK vaker overneemt. De fractie heeft behoefte aan een kennisgesprek over de 
continu stijgende lijn in de begroting. De VVD wil het advies overnemen. Het CDA hoopt dat er snel 
een nieuwe voorzitter van de NRK wordt gekozen en wil graag een reactie van de Raad van Advies 
over de evaluatie van het voorgaande proces, dat abrupt moest worden beëindigd. D66 kan instem-
men met dit Statenstuk. 
 
De reactie van de heer Uppelschoten, lid van de Raad van Advies van de NRK,  
De Raad van Advies hoopt de sollicitatieprocedure voor de zomervakantie af te ronden en in septem-
ber met een nieuwe voordracht naar de Statenvergadering te komen. 
De evaluatie over de organisatiestructuur en de werkzaamheden in de afgelopen periode is aan de 
gang en zal eerst aan de Raad van Advies voorgelegd worden en daarna aan de Staten aangeboden 
worden.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-942 als A-stuk behandeld 
zal worden in de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
9.  Sociale agenda 2020-2023; Statenstuk 2020-936 HERZIEN EXEMPLAAR 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA vindt het niet goed dat de Adviesraad Toegankelijkheid is verbreed tot de Adviesraad Diver-
siteit en Inclusie. De PvdA-fractie roept de gedeputeerde op zich te beperken tot de zeer specifieke 
Adviesraad Toegankelijkheid. De fractie vraagt op korte termijn, zo mogelijk voor het reces, om een 
overzicht over racisme en discriminatie. Verder vraagt de fractie specifiek aandacht in het werkplan 
2020 voor mensen in kwetsbare situaties en voor de positie van dorpshuizen.   
Forum voor Democratie vindt het nog steeds onduidelijk of de Sociale agenda zijn dekking krijgt uit de 
Investeringsagenda, waar het startbudget van € 1 miljoen aan besteed gaat worden, hoe de daadwer-
kelijke verdeling over de projecten zal zijn en waar het budget van € 200.000 voor elk van de vier sys-
teemorganisaties voor nodig is. De fractie is trots op de voortgang van de ondertiteling bij RTV-
Drenthe.  De fractie wil de middelen inzetten waar die het meest nodig zijn. Hiervoor is prioriteiten stel-
len noodzakelijk.  
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De VVD vindt de keuzevrijheid van mensen belangrijk. Mensen zijn gelijkwaardig en daarom is discri-
minatie onaanvaardbaar. De VVD hanteert als uitgangspunt dat het Rijk en de gemeenten over het 
sociaal domein gaan. Het inzetten van ervaringsdeskundigen zal het halen van doelen bevorderen. De 
taak van de provincie is verbinden door onderzoek, kennisdeling en het bevorderen van experimenten 
en innovatie. Bij deze rol past geen gedetailleerd plan. Heroverweging waar het geld naar toe zal 
gaan, moet mogelijk blijven. Het CDA vindt het van belang dat de Sociale agenda een strategische 
agenda is, die moet aansluiten op de beleidsdoelen. De fractie mist de concreetheid in het werkplan, 
maar wil wel dat de inwoners van Drenthe er beter door worden, zeker na de coronacrisis. 
GroenLinks is positief over de bijdrage aan kwetsbare Drentse inwoners, buurthuizen, bewonersinitia-
tieven en de structurele bijdrage van € 800.000 aan de vier kennisnetwerkorganisaties. De fractie wil 
dat het project ‘Vrouwen kiezen’ spoedig van start gaat en dat het verbreed wordt met aandacht voor 
diversiteit. De Adviesraad Diversiteit en Inclusie betreft volgens de fractie twee verschillende doelgroe-
pen met elk een eigen specifieke problematiek. De fractie vraagt naar de Odensehuizen en de uit-
komst van de generatietoets op de Sociale agenda. De PVV zou graag meer concrete doelen zien in 
de Sociale agenda en ook nulpunten als er geen concrete doelen worden gehanteerd en vraagt hoe 
het college PS hierover gaat informeren. Voor de meeste onderwerpen in de Sociale agenda ligt de 
bevoegdheid bij het Rijk en de gemeenten. De provincie moet er voor waken geen taken van hen over 
te nemen. De fractie zal de Sociale agenda volgen. De ChristenUnie wil van het college weten wat het 
maatschappelijk effect van de Sociale agenda is, of het ingezette geld effect heeft en efficiënt wordt 
ingezet. Wat is de rol van de provincie? De fractie wil inzicht in de problemen en oorzaken van de 
thema’s. Het initiatief kleinschalige mobiliteit wordt niet uitgevoerd, de samenhang met de woon-
agenda blijft onduidelijk, de generatietoets is niet met PS gedeeld en het is niet duidelijk hoe de pro-
vincie gaat inspelen op kinderarmoede. De SP vindt dat negatieve effecten van de coronacrisis, vooral 
voor mensen met de minste kansen, zo veel mogelijk in het sociale programma opgevangen moeten 
worden. De fractie vraagt hoe het schuiven met het begrote bedrag van € 7 miljoen opgevat moet wor-
den. De SP vindt het een goede zaak om gemeenten te ondersteunen m.b.t. het sociale domein en is 
blij met de extra middelen aan de BOKD voor ondersteuning van dorpshuizen. D66 vraagt actie in de 
ondersteuning van kwetsbare Drenten, want armoede en ongelijkheid in onderwijskansen nemen toe. 
De thema’s uit de Sociale agenda zijn goed, maar de doelen zijn vaag. De fractie is het eens met een 
structurele financiering van de vier systeemorganisaties. De fractie wil geen beleid vaststellen zonder 
bijbehorende financiële middelen. Mogelijk dat de gehele Investeringsagenda van € 50 miljoen ter be-
schikking van de coronacrisis kan worden gesteld. D66 is voornemens een amendement in te dienen.  
Sterk Lokaal vindt de Sociale agenda zeer overzichtelijk en leesbaar, de thema’s goed. De gevolgde 
route van eerst gesprekken voeren en daarna verdieping, is prima. De fractie stemt in met het be-
schikbaar stellen van € 1 miljoen als werkbudget voor de projecten. Verder wil de fractie de Investe-
ringsagenda opnieuw beoordelen i.v.m. de coronacrisis. De Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor 
de aanpak van dierenmishandeling als indicatie van huiselijk geweld, voor gelijke kansen voor alle 
mensen waaronder de LHBTI-ers, voor plantaardig voedsel in het thema Gezondheid & Vitaliteit.. De 
fractie vraagt naar de rol van de provincie bij de Woonagenda en vraagt de gedeputeerde met meer 
tempo te kijken naar de financiële onderbouwing en meetbare doelen van de Sociale agenda en 
vraagt of het budget van de Sociale agenda niet ten koste gaat van het budget voor verbetering van 
de biodiversiteit.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord 
Gedeputeerde Kuipers merkt op dat de Sociale agenda tot stand gekomen is door samenwerking van 
de Staten, gemeenten, andere partners en inwoners. Er wordt voortgeborduurd op eerder beleid en 
eerdere moties. De coronacrisis verhoogt de urgentie van de Sociale agenda. Kwetsbare groepen 
moeten ondersteund worden door te investeren in het werkplan 2020. De ervaring opgedaan bij regio-
deals worden gebruikt bij de uitvoering van de Sociale agenda. 
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Er is draagvlak voor de inhoud van de Sociale agenda. Het college vindt het cruciaal aan te sluiten bij 
de beleidsdoelen van de gemeenten. In de Sociale agenda staan twee soorten projecten:  
1e projecten waarvoor een budget van € 3 miljoen beschikbaar is, met een breed draagvlak, die door 
de provincie kunnen worden opgesteld en uitgewerkt in allianties van deelnemers. Hiervoor wordt 
€ 1 miljoen gevraagd voor de opstart.  
2e projecten in de vorm van een fonds, waar ruimte is voor innovaties en initiatieven van inwoners e.a. 
en waar de provincie een actieve rol speelt in het verbinden van bestaande initiatieven, maar die op 
dit moment nog niet gestart kunnen worden. Hiervoor is € 4 miljoen geraamd.  
Gevraagd wordt om de inhoud van de Sociale agenda vast te stellen, zodat met de uitwerking aan de 
slag gegaan kan worden, terwijl er een zo minimaal voorschot van € 1 miljoen op de Investerings-
agenda genomen wordt. Als de kaders worden vastgesteld, kan het Werkplan 2020 gevuld worden 
met concrete projecten. Een aantal thema’s zal voorrang krijgen i.v.m. urgentie. 
De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) heeft ingestemd om met de provincie samen te werken. 
De vier provinciale instellingen BOKD, Zorgbelang, CMO STAMM en Sport Drenthe krijgen een rol bij 
de uitvoering van de Sociale agenda. Hiervoor is € 800.000 beschikbaar gesteld. Deze organisaties 
zijn ook betrokken bij de coronarapportages op sociaal gebied. 
Bij de besluitvorming over de Investeringsagenda in het najaar zal ook de besluitvorming over de vol-
ledige middelen van de Sociale Agenda worden genomen en er zal worden gekeken naar een herprio-
ritering van de verschillende thema’s. Ook wordt dan het Uitvoeringsprogramma 2021 met concrete 
projecten en de uitvoerende allianties gepresenteerd.  
De Inclusieagenda wordt tussen nu en het eind van het jaar opgesteld. De VN-ambassadeurs zullen 
de toegankelijkheid betrekken bij het invullen van de Adviesraad en de Inclusieagenda. Het college 
kan de Adviesraad versmallen naar toegankelijkheid, maar wil wel de mogelijkheid open houden om 
deze op termijn te verbreden tot de volledige Inclusieagenda. 
Ook discriminatie en racisme komen terug in de Inclusieagenda. Gedeputeerde Kuipers zegt toe de 
Staten zo mogelijk voor het zomerreces te informeren over de toestand betreffende discriminatie en 
racisme in Drenthe. De gedeputeerde is hiervoor afhankelijk van informatie van externe partijen en 
deze informatie moet worden verwerkt in een brief. 
Gedeputeerde Kuipers wil overleggen hoe de evaluatie over de generatietoets tot stand zal komen. 
De aanbevelingen zullen in beeld gebracht worden als er concrete zaken aan de orde zijn. Het college 
neemt de eigen aanbevelingen over.  
De factsheets over de nulsituatie zijn al eerder toegestuurd aan de Staten. Deze zullen meegestuurd 
worden met de stukken voor de PS-vergadering van 1 juli.  
Monitoring is lastig te koppelen aan individueel beleid. De Leefbaarheidsmonitor van het Trendbureau 
en de Brede welvaart monitor zullen gebruikt worden. De effecten van de projecten zullen heel con-
creet weergegeven worden vanuit het grote beeld van de monitoren.  
Er worden extra middelen gegeven om de dorpshuizen te ondersteunen en de situatie daarvan wordt 
in de gaten gehouden. 
Op allerlei beleidsterreinen worden vrijwillige inzet en lokaal maatwerk aan de ene kant en het mobili-
teitsprogramma voor de grote lijn aan de andere kant samengebracht. 
De vernieuwende woonvormen in de combinatie Wonen & Zorg uit de Sociale agenda moeten naad-
loos overlopen in de woonagenda. 
Er wordt ingezet om in ieder regio Odensehuizen te realiseren. Het college houdt de Staten van alle 
projecten op de hoogte, dus ook van dit project.  
Vanuit de Preventie agenda huiselijk geweld wordt volledig vraaggericht gewerkt. De vraag of er rela-
tie is met dierenmishandeling en huiselijk geweld is nieuw voor de gedeputeerde en zal worden be-
sproken met ‘Veilig Thuis’.  
De provincie zal supermarkten en bioscopen betrekken bij het project Gezondheid & Vitaliteit. 
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De provincie wil het project ‘Kansen voor kinderen’ uit de regiodeal naar de hele provincie uitbreiden.  
Deze zomer wordt er aandacht gegeven aan een fijne zomer voor kinderen. Na de zomer wordt gepro-
beerd dit structureel te maken.  
Het college stelt de kaders vast en om door te ontwikkelen op de uitgezette lijnen neemt het college 
een voorschot van € 1 miljoen op de Investeringsagenda. Er volgt nog een onderbouwing op schrift 
hierover en over de urgentie van het uitvoeren van de Sociale agenda, de projecten en de doelgroe-
pen. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe de Staten voor 1 juli te informeren over de projecten die door de pro-
vincie kunnen worden uitgevoerd en waar € 1 miljoen voor gevraagd wordt. 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe de Staten zo mogelijk voor het zomerreces te informeren over de toe-
stand betreffende discriminatie en racisme in Drenthe.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-936 HERZIEN 
EXEMPLAAR als B-stuk behandeld zal worden op de Statenvergadering van 1 juli 2020.  
 
 
10. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
 
11. Samenvatting van de vergadering 13 mei 2020 en de Lijst van toezeggingen 
De samenvatting van de vergadering van 13 mei 2020 wordt conform ontwerp vastgesteld. 
 
Lijst van toezeggingen FCBE 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de lijst van toezeggingen. De vergadering stelt deze lijst vast. 
Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting gehecht. 
 
 
12. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Voorhangprocedures  

C.1   Subsidieverstrekking Rijnland Instituut 2020-2021 (brief van 26 mei 2020) 
Mevrouw Mensen-Maat (PvdA) meldt dat de fractie geen bedenkingen tegen de voorhangprocedures 
C. 1. C.2 en C.3 heeft, maar wel een aantal aanvullende vragen.  
De fractie vraagt om projectplan en begroting mee te sturen met de voorhangprocedures, om meer 
helderheid te krijgen. 
De heer Uppelschoten (PVV) vindt de instituten die het Rijnland Instituut vormen groot genoeg om zelf 
de € 180.000 aan te leveren.  
Gedeputeerde Bijl zegt toe het projectplan en de projectbegroting van voorhangprocedure C.1 op te 
sturen. 
Vanuit de Duitslandagenda is de ambitie ontwikkeld om ook met onderwijs actief te zijn over de grens. 
In het belang van goede verhoudingen is het belangrijk om deze ambitie te steunen, zowel financieel 
als personeel.  
 
C.2  Aanvraag Subsidie Innofest (brief van 26 mei 2020) 
Mevrouw Mensen-Maat (PvdA) verzoekt om een terugkoppeling in 2021 of er daadwerkelijk bedrijven 
in Drenthe zijn geholpen en geen bedrijven in andere provincies. 
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De heer Uppelschoten (PVV) krijgt de indruk dat Innofest de subsidie gaat gebruiken om zelf verder te 
ontwikkelen in Europa i.p.v. ondernemers te helpen. Daar is geld van EPO voor, niet van de provincie.   
Gedeputeerde Jumelet i.p.v. gedeputeerde Brink meldt dat er terugkoppeling komt. De stichting is 
specifiek bedoeld voor ondernemers uit Noord-Nederland, waaronder 5 - 7 Drentse ondernemers. 
De provincie geeft de subsidie i.v.m. een groot draagvlak. 
 
C.3  Pilotproject Sociale Agenda met betrekking tot nieuwkomers van de gemeenten Aa en Hunze, 
Tynaarlo en Assen (brief van 2 juni 2020) 
Mevrouw Mensen-Maat (PvdA) vindt de start van de sociale agenda via een voorhangprocedure erg 
rommelig en van discutabele kwaliteit. Verder vindt zij het bedrag van € 50.000 voor het organiseren 
van een congres te hoog.  
De heer Uppelschoten (PVV) vindt dat het aan werk helpen van mensen uit de bijstand een reguliere 
taak van de gemeente is. De bijliggende stukken vindt hij onduidelijk en € 50.000 voor het organiseren 
van een congres is te veel. 
De heer Blinde (Forum voor Democratie) vraagt zich af wat er nu zo vernieuwend aan dit project is. 
Gedeputeerde Kuipers zal nog kijken hoe de brieven beter informerend gemaakt kunnen worden. 
Het project gaat over het combineren van de beleidsterreinen werk, taal en inburgering in voorberei-
ding op de wet Koolmees. De huidige statushouders vallen hier niet onder. 
Het innovatieve van dit project is dat drie gemeenten samen met de huidige statushouders vormgeven 
aan nieuwe werkwijzen en hiervan leren. Vervolgens wordt deze werkwijzen wettelijk en structureel 
gemaakt en gedeeld met andere gemeenten. 
Gedeputeerde Kuipers erkent dat in de brief aan de Staten had moeten staan dat de provincie  
€ 250.000 toekent en niet € 300.000 zoals gevraagd is. Dit is precies het verschil van € 50.000 voor 
het organiseren van het congres. Het is de taak van gemeenten om te zorgen voor kennisoverdracht. 
De heer Uppelschoten (PVV) uit de bedenking dat de provincie dit project helemaal subsidieert, zon-
der bijdrage van de gemeenten. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging over de voorhangprocedures af met de conclusie dat de beden-
kingen genoteerd zijn. 

Brieven van Gedeputeerde Staten 
  
A.4  Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2020 (brief van 2 juni 2020) 
Mevrouw Van den Berg (CU) is blij met de realisatie van de nieuwe subsidieregel voor het opruimen 
van drugsafval, waarbij de kosten voor particulieren voor 100% worden vergoed.    
 
A.6  Actuele ontwikkelingen en aanbieden van Jaarverslag 2019 enz. van GAE, A&RDF en Route-
ontwikkelingsfonds (brief van 17 juni 2020) 
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt of deze brief geagendeerd kan worden als de verga-
dering over GAE van 24 juni onvoldoende antwoorden geeft. 
De voorzitter geeft aan dat gedeputeerde Bijl aanwezig zal zijn op die vergadering. 
 
Overige brieven 
 
B.3  Brief van UN Women Nederland van 25 mei 2020 over Campagne Orange the World 2020 
Mevrouw Udinga (VVD) vraagt of het elk jaar mogelijk is om met deze campagne mee te doen, zonder 
dat er steeds toestemming gevraagd moet worden. 
Gedeputeerde Bijl denkt dat het goed is deze vraag terug te leggen aan de CvdK, hoewel hij verwacht 
dat er geen budgettair probleem is en dat het college zal meewerken, in ieder geval dit jaar.  
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B.9  Brief van Toiletalliantie e.a. van 12 juni 2020 over Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten 
erbij (mobiele toiletunits) 
De heer Van Dekken (CDA) vraagt of het college volgende week kan aangeven welke stappen er ge-
nomen gaan worden in de faciliteiten rondom toiletten. 
Gedeputeerde Jumelet zal gedeputeerde Brink hierover informeren. Het lijkt hem goed hier op korte 
termijn op terug te komen.   
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Bijl zegt toe het projectplan en de projectbegroting van voorhangprocedure C.1 ter be-
schikking te stellen. 
Gedeputeerde Bijl zegt bij brief B.3 toe de CvdK te vragen om terug te komen op het structureel ma-
ken van de campagne Orange the World.  
Gedeputeerde Jumelet zegt bij brief B.9 gedeputeerde Brink te informeren om op korte termijn terug te 
komen op de vervolgstappen inzake mobiele toiletunits.  
De voorzitter, de heer Vegter zegt toe brief A.6 te agenderen indien nodig.  
 
 
13. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
Gedeputeerde Brink wil graag de Staten in een korte bijeenkomst bijpraten over de middelen uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (de EFRO-middelen), die vanuit Brussel beschikbaar 
komen voor de nieuwe periode.  
De voorzitter geeft aan dat de heer Brink dit gaat regelen. 
 
 
14. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.31 uur. 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 16 september 2020. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
16 september 2020. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 24 juni 2020 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Subsidieregeling 
grondverwerving 
Natuurwerk Nederland-
Drenthe 

Gedeputeerde Jumelet zal nog verantwoording afleggen over 
de subsidieregeling grondverwerving Natuurwerk Nederland-
Drenthe via de P&C-cyclus of de Berap. 
 

13-05-2020 16-09-2020  

2. Sociaal 
ondernemerschap 

Gedeputeerde Brink  zegt een informatiebijeenkomst over 
sociaal ondernemerschap toe.  
De fracties van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij 
voor de Dieren (sprekers) zeggen medewerking toe bij het 
organiseren van de informatiebijeenkomst over sociaal 
ondernemerschap.   
 

13-05-2020 16-09-2020  

3. Onderbouwing 
walbeschoeiing  

Gedeputeerde Bijl, zegt toe een onderbouwing te leveren voor 
de € 15 miljoen voor walbeschoeiing.  
 

24-06-2020 28-10-2020  

4. Financiële problemen 
gemeenten 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe een afschrift van de brief aan 
het kabinet t.b.v. de financiële problemen van gemeenten aan 
de Staten te doen toekomen voor 2 juli 2020.   
 

24-06-2020  √ Afgehandeld met GS brief ‘Financiële positie 
Drentse gemeenten’ d.d. 1 juli 2020 (LIS A4) 

5. Gesprek CRM-systeem Gedeputeerde Kuipers zegt een gesprek over het CRM-
systeem aan de VVD-fractie toe.  
 

24-06-2020 28-10-2020  

6. Injectie water gasvelden Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiebijeenkomst over 
injectie van water bij gasvelden toe. 
 

24-06-2020 28-10-2020 √ Bijeenkomst 2 september 2020. 

7. Banenbehoefte 
energiesector 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om bij de netwerkbedrijven na 
te gaan wat de banenbehoefte in de energiesector kan 
betekenen voor Drenthe. 
 

24-06-2020 28-10-2020  

8. Rolverdeling GS en PS 
bij wijzigingen begroting 

Gedeputeerde Bijl zegt toe de vraag naar de rolverdeling van 
GS en PS mee te nemen naar het college van GS. 
 

24-06-2020 28-10-2020  
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9. Projecten Sociale 
Agenda 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe de Staten voor 1 juli te 
informeren over de projecten die door de provincie kunnen 
worden uitgevoerd en waar € 1 miljoen voor gevraagd wordt. 
 

24-06-2020  √ Afgehandeld met memo Gedeputeerde Kuipers 
d.d. 26 juni 2020 ‘Sociale agenda: projecten 2020, 
gedekt met € 1 miljoen uit de Investeringsagenda’  
(PS 01-07-2020, LIS A.13) 

10. Discriminatie en 
racisme 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe de Staten zo mogelijk voor het 
zomerreces te informeren over de toestand betreffende 
discriminatie en racisme in Drenthe 
 

24-06-2020  √ Afgehandeld met memo Gedeputeerde Kuipers 
‘Informatie discriminatie’ d.d. 30 juni 2020 (LIS A.8) 

11. Projectplan 
voorhangprocedure 

Gedeputeerde Bijl zegt toe het projectplan en de 
projectbegroting van voorhangprocedure C.1 (subsidie NHL 
Stenden-Rijnland Instituut) ter beschikking te stellen. 
 

24-06-2020  √ Afgehandeld met brief Gedeputeerde Bijl‘ 
onderliggende stukken subsidiebeschikking NHL 
Stenden - Rijnland Instituut’ d.d. 26 juni 2020 
(LIS A.11) 

12. Orange the World Gedeputeerde Bijl zegt bij brief B.3 toe de CvdK te vragen om 
terug te komen op het structureel maken van de campagne 
Orange the World.  
 

24-06-2020 28-10-2020  

13. Mobiele toiletunits Gedeputeerde Jumelet zegt bij brief B.9 gedeputeerde Brink te 
informeren om op korte termijn terug te komen op de 
vervolgstappen inzake mobiele toiletunits. 
 

24-06-2020  √ Afgehandeld met GS-brief ‘Verzoek van de Maag 
Lever Darm Stichting voor de plaatsing van mobiele 
toiletunits’ d.d. 30 juni 2020 (LIS A.3) 

  
 
Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 
1. 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 01-07-2020  

2. 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  

3. 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  
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4. De werking, de omvang 
en de actualisatie van de 
reserves 
 

Gedeputeerde Bijl zegt een informatiebijeenkomst toe over de 
werking, de omvang en de actualisatie van de reserves.  
 

13-05-2020 28-10-2020  

5. Structurele en duurzame 
aanpak van de 
personeelsmiddelen 
 

Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de 
structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen 

13-05-2020 28-10-2020  

 
Moties 
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 2019-17  
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 √ Afgehandeld met GS-brief van 7 april 2020 
(FCBE 13-05-2020, LIS A.11) 

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   
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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.  
 

PS 18-12-2019   

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 GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9) 
‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update 
gegeven.  

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 01-05-2021  

M2020-07 
 

Verzoekt het college om: 
Een klemmend beroep op de Nederlandse regering te doen 
om compassie te tonen en ook een aantal kinderen op te 
vangen en haar standpunt te heroverwegen; daarin te 
benadrukken dat het lnternationaal Verdrag voor de Rechten 
van het Kind (IVRK) hier aan de orde is; dit te bekrachtigen 
door een brief te sturen aan de Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid; een afschrift van deze motie en de brief aan de 
staatssecretaris te sturen aan de Drentse gemeenten, de 
overige provincies en het lPO. 
 

PS 20-05-2020  √ Afgehandeld met brief GS-brief d.d. 23 juni 2020 
‘afdoening motie over de opvang van kwetsbare 
kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen (motie 
2020-7)’  
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M2020-12 Verzoekt het college om: 
De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als 
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op 
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis; 
deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het 
najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis' 
 

PS 01-07-2020   

M2020-13 Verzoekt het college om: 
Het bericht dat Provinciale Staten van Drenthe zich achter de 
inhoud van de brief scharen die op 29 juni 2020 namens het 
IPO aan het Ministerie van Biza en Koninkrijksrelaties is 
verzonden over te brengen aan het voornoemde Ministerie. 
 

PS 01-07-2020   
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