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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
de sluiting van de Kamer van Koophandel in Drenthe

Geachte mevrouw Mensen en heer Loof,
ln uw brief van 7 december 2019 stelde u een aantal vragen over de sluiting van de
Kamer van Koophandel (KvK). Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Bent u voorafgaande aan de berichtgeving op de hoogte gebracht van het sluiten van
het kantoor in Emmen?

Antwoord 1
Ja, gedeputeerde Henk Brink is per e-mail op de hoogte gesfe/d van de geplande sluiting. Het college betreurt het vertrek van de KvK uit Emmen.

Vraag2
Bent u het met de PvdA fractie eens dat het sluiten van deze vestiging slecht is voor
de (startende) ondernemers in Drenthe?

Antwoord 2
De verwachting is dat de sluiting van de KvK-vestiging in Emmen geen negatief effect zal hebben. De dienstverlening die de KvK in Emmen levert is minimaal. Men kan enkelop afspraak langskomen voor het zetten van een fysieke handtekening om de inschrijving in het HandelsregisÍer te formaliseren.
Verder biedt de KvK vanuit het kantoor in Emmen geen ondersteuning of andere dienstverlening aan. Het persoonlijk zetten van een handtekening is wettelijk verplicht voor een inschrijving in het Handelsregister. Een digitale inschrijving biedt mogelijkheden, maar is op dit moment nog niet mogelijk.

2

Bij het loket van de KvK in Emmen kan men zich enkel inschrijven in het Handelsregister van de KvK, wettelijk gezien is het fysiek zetten van een handte ke ni ng nood zake I ijk.

Vraaq 3
ls het college met ons van mening dat de KvK een basisvoorziening is en dat het niet
gewenst is dat startende ondernemers moeten uitwijken naar Groningen of Zwolle om
zich in te laten schrijven? En dat moet worden ingezet op de (versnelde) ontwikkeling
van digitaal inschrijven?

Antwoord 3
Het college is van mening dat het niet aan het college is om een oordeel te
geven over of het hier gaat over een basisvoorziening. Wel betreurt het college het vertrek van de KvK uit Emmen.
De KvK geeft aan dat het aantal inschrijvingen per week te gering* is om het
kantoor open te houden. Eerder was al besloten, vanwege het lage aantal bezoekers, de openingstijden te verminderen naar twee dagen per week.

Vraaq 4
Gaat het college hierin actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de voorzieningen
binnen de KvK gewaarborgd blijven? Zodal. het (startende) ondernemersklimaat in
Drenthe niet verslechtert? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord 4
De KvK is gevraagd het kantoor in Emmen open te houden. De KvK heeft hier
geen gehoor aan gegeven en blijft bij het besluit.
De verwachting is dat het sluiten van het KvK kantoor in Emmen geen effect
op het ondernemersklimaat in Drenthe heeft. Omdat de dienstverlening die de
KvK in Emmen levert minimaal is en zich enkel behelst tot de wettelijke taak,
inschrijve n i n het H a ndelsregisÍer.

Wijhebben in Drenthe ingezet op de OndernemersFabriek Drenthe en het
programma lk Ben Drents Ondernemer.
Hoogachtend,
Gedep uteerde Staten van

voorzitter

md/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
Onderwerp: Sluiting Kamer van Koophandel in Drenthe
Barger-Compascuum, 7 december 2019
Geachte voorzitter,
Afgelopen vrijdag 6 december kwam het nieuws naar buiten dat het enige kantoor
van de Kamer van Koophandel (KvK) in Drenthe haar deuren gaat sluiten per 1
januari. Daarmee komt het enige fysieke kantoor in Drenthe te vervallen en zijn
starters gedwongen om naar Groningen of Zwolle te gaan om zich in te schrijven als
ondernemer en ook voor andere afspraken moeten ondernemers uit Drenthe nu de
provincie uit.
Uit de berichtgeving vernemen wij wel dat men bezig is met het digitaliseren van
de inschrijving, zodat hiervoor in de toekomst geen fysiek kantoor nodig is. Maar op
dit moment is deze applicatie nog niet klaar. We lezen dat het VPB Emmen de KvK
een aanbod heeft gedaan voor ruimte om het in ieder totdat de applicatie live
gaat, beschikbaar te zijn in Drenthe.
In een ondernemende provincie als Drenthe is volgens de PvdA fractie een kantoor
van de KvK noodzakelijk. Wij zijn dan ook ontstemd over dit besluit van de KvK.
Wij hebben dan ook de volgende vragen aan GS:
1. Bent u voorafgaande aan de berichtgeving op de hoogte gebracht van het sluiten
van het kantoor in Emmen?
2. Bent u het met de PvdA fractie eens dat het sluiten van deze vestiging slecht is
voor de (startende) ondernemers in Drenthe?
3. Heeft u nog geprobeerd om de KvK op andere gedachten te brengen en ze,
eventueel tijdelijk, te houden in Drenthe? Zo nee, bent u nog van plan om dit
alsnog te doen?
4. Mocht de KvK daadwerkelijk uit Drenthe vertrekken, gaat u nog extra
maatregelen nemen om dit gat op te vangen?
Namens de PvdA fractie,
Fenneke Mensen-Maat en
Hendrikus Loof

