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Besluitenlijst  
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 28 oktober 2020 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het drentsparlement 
 
 
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Eco-
nomie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 28 oktober 2020 is als bijlage opgenomen bij 
deze besluitenlijst. 
 
 
Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (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 A.M. Kleine Deters (D66) 
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) 
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) 
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. Uddinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A.J. Voerman (OpDrenthe) 
de heer G. Zuur (CDA) 

 
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur 
 
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) 
 
Afwezig: 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer F.D. Duut (OpDrenthe) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
de heer N. Vogelzang (PVV) 
 
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00
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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
 
2. Vaststelling van de agenda  
 
Aan agendapunt 8 wordt toegevoegd Correctie tarieventabel Belastingverordening 2020; Statenstuk 
2020-962. Daarmee is de agenda vastgesteld 
 
 
3. Mededelingen 
 
Gedeputeerde Bijl heeft een mededeling over verlenging looptijd lening RTV Drenthe.  
 
 
4. Rondvraag 
 
De fractie van PvdD stelt vragen over het wel of niet sluiten van nertsenfokkerijen in Drenthe in ver-
band met het Covid-19 virus.  
 
Gedeputeerde Jumelet zegt het volgende toe:  
De brief van het Ministerie van LNV over vervroegd verbod pelsdierhouderij gaat naar de Staten.  
 
 
5. Programma Ik Ben Drents Ondernemer; Statenstuk 2020-952   
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. Het programma Ik Ben Drents Ondernemer voort te zetten 
2. € 3.484.150 beschikbaar te stellen  voor het programma en dit voor € 3.118.861 te dekken uit  

bestaand budget en het restant te dekken uit de te ontvangen rijksbijdrage voor de MKB Deal. 
 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als B-stuk gaat naar de PS-
vergadering van 11 november. 
 
6. Investeringsagenda PLUS 2020-2023; Statenstuk 2020-954 
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. De investeringsagenda PLUS 2020-2023 vast te stellen, inclusief de toedeling van middelen aan 

de thema’s conform de tabel die in de Investeringsagenda is opgenomen. 
2. Aan de reeds vastgestelde financiële ruimte van € 50 mln, aan de reserve investeringsagenda 

2020-2023 toe te voegen: 
a. € 2,0 miljoen uit de vrije ruimte uit van begroting 2020 
b. € 8,5 miljoen uit de reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 
c. € 2,5 miljoen voorgenomen bijdrage aan de regiodeal Focus op vrijetijdseconomie. 
d. De dekking van de € 2,5 miljoen voorgenomen bijdrage regiodeal vast te stellen. Deze bestaat 
uit:  
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 i. € 0,7 miljoen rekeningresultaat 2019;  
 ii. € 1.3 miljoen resultaat van de verrekening van provinciegrens overschrijdende  
  samenwerking met Overijssel 
 iii. € 0,5 miljoen inzet middelen uit de reserve VES. 
3. De toevoeging van de € 13 miljoen plaats te laten vinden via een separate begrotingswijziging. 
4. Per thema uitgewerkte voorstellen ter besluitvorming aan PS voor te leggen. 
5. Bij het opmaken van de Jaarrekening 2020 de nog niet uitgegeven middelen voor de oude Inves- 

teringsagenda over te hevelen naar programma 9 van de begroting. 
6. Over de uitvoering en voornemens van de Investeringsagenda te rapporteren volgens de P&C  

cyclus. 
 
Bij dit agendapunt was er een inspreker: de heer Bouwmeester, burgemeester van de gemeente Coe-
vorden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als B-stuk gaat naar de PS-
vergadering van 11 november. 
 
 
7. Begroting 2021, 7e wijziging van de Begroting 2020; Statenstuk 2020-961 
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. De begroting 2021 vast te stellen. 
2. De lasten en de baten in de Begroting 2021 te autoriseren in totalen per programma.  
3. Het tarief voor de opcenten op de motor rijtuigen belasting voor 2021 ongewijzigd te laten. 
4. De 7e wijziging van de Begroting 2020 vast te stellen. 
5. Een nieuwe bestemmingsreserve Verstrekte subsidies vast te stellen. 
6. Het Normenkader 2020 vast te stellen en GS te mandateren wijzigingen in het Normenkader goed 

te keuren, indien deze tussen 11 november 2020 en 31 december 2020 plaatsvinden. 
7. Het Controleprotocol 2020 vast te stellen. 
8. Kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2021. 
 
Bij dit agendapunt was er een inspreker: Joran Andringa en Tim van der Spoel namens de Jongeren-
adviesraad in oprichting. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
 
Gedeputeerde Bijl: de gevraagde gegevens door de heer G. Zuur (CDA) over de verhouding tussen 
het hogere risicoprofiel (gelet op de toegenomen uitgaven) en het juist lagere weerstandsvermogen.  
wordt voor de PS-vergadering van 11 november toegezonden.  
 
Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor 
de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. 
 
Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een informatiebijeenkomst in de ontwikke-
ling van de VAM berg. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als B-stuk gaat naar de PS-
vergadering van 11 november. 
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8. Belastingverordening provincie Drenthe 2021; Statenstuk 2020-960 en Correctie tarieven- 
tabel Belastingverordening 2020; Statenstuk 2020-962. 

 
Gevraagd wordt te besluiten: 
− De Belastingverordening provincie Drenthe 2020 te actualiseren en de Belastingverordening 2021 

vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 
− In de Tarieventabel van de Belastingverordening 2020 het tarief in artikel 1.3.1.3. te corrigeren 

van € 2.500,- in € 12.500,-. 
− In de Tarieventabel van de Belastingverordening 2020 het tarief in artikel 1.3.1.4. te corrigeren 

van € 1.250,- in € 91.2500,-. 
 
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe. 
 
Gedeputeerde Bijl: voor de PS-vergadering van 11 november komt er meer informatie over hoe het zit 
met de kostendekkendheid voor leges voor toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming 
en hoe de stijging zich verhoudt tot de bedragen. 
 
Gedeputeerde Bijl:  zoekt uit wat de financiële consequenties voor de provincie zijn door de lagere ta-
rieven voor leges in de tarieventabel van 2020. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat beide Statenstukken als A-stuk doorgaan 
naar de PS-vergadering van 11 november, waarbij Forum voor Democratie geacht wordt te hebben 
tegen gestemd. 
 
 
9. Besluitenlijst van de vergadering 9 september 2020 en de lijst van toezeggingen 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2020 wordt vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 
gehecht. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
Gedeputeerde Brink: De Startnotitie Impact Ondernemen en informatiebijeenkomst komt zo spoedig 
mogelijk. 
 
 
10. Ingekomen stukken 
 
Beantwoording van de heer Bijl op de vraag van D66 en PvdD over A1 en B1.  
 
Gedeputeerde Bijl:  A1 Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2020 en toekomst ontwikkelingen 
en B1. Brief van Groningen Airport Eelde van 22 september 2020 over visie, strategie en toekomst 
GAE.  
Groningen Airport Eelde wordt op verzoek van de beide fracties geagendeerd voor de commissiever-
gadering van 9 december.  
 
Beantwoording gedeputeerde Brink op de vraag van PvdD, PvdA, PVV over A7.  
 
Toezegging gedeputeerde Brink: een informatiebijeenkomst over Health Hub Roden. 
 
Beantwoording gedeputeerde Bijl op de vraag van OpDrenthe over A8. 
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Gedeputeerde Bijl: A8. Afdoening toezegging Statencommissie FCBE van 24 juni over onderbouwing 
investeringen beschoeiing langs Drentse vaarwegen. 
De vraag is, hoe om te gaan met  het voorkomen van schades bij die investeringen. Dat wordt  per 
project apart bekeken. Zo nodig worden er nul-metingen verricht en ook gemonitord tijdens de werk-
zaamheden.  
 
De lijst met ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld, behoudens A7/C1 Health Hub Ro-
den. Die brief komt alsnog op de LIS van PS van 11 november in verband met onduidelijkheid voor-
hangprocedure. 
 
 
11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
 
12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 15.40 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 december 2020. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
9 december 2020. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 28 oktober 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 √ Bijeenkomst 3 december 2020 

3. 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  

4. 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  

5. 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  

6. Consequenties 
beleidsregels op 
doelvermogen 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de 
consequenties van deze nieuwe beleidsregels op bijvoorbeeld 
het doelvermogen? 
 

09-09-2020 09-12-2020  

7. Meenemen brief bij 
scenario’s GAE 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat gedeputeerde Bijl 
schriftelijk terug komt op de vraag van de PvdD om de brief 
mee te nemen in de scenario besprekingen over GAE 
 

09-09-2020 9-12-2020  
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8. Brief LNV vervroegd 
verbod 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe om de brief van het Ministerie 
van LNV over vervroegd verbod pelsdierhouderij naar de 
Staten te sturen.  
 

28-10-2020 9-12-2020 √ LIS B4 Brief van het Ministerie van Landbouw, 
natuur en Voedselkwaliteit van 16 oktober 2020 over 
Vervroegd verbod pelsdierhouderij 

9. Nadere gegevens 
verhouding tussen hogere 
risicoprofiel en lagere 
weerstandvermogen 

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat de gevraagde gegevens door de 
heer G. Zuur (CDA) over de verhouding tussen het hogere 
risicoprofiel (gelet op de toegenomen uitgaven) en het juist 
lagere weerstandsvermogen voor de PS-vergadering van 11 
november wordt toegezonden. 

28-10-2020 11-11-2020 √ Afgehandeld per mail van 30 oktober 2020 
‘Aanvullende informatie n.a.v. commissievergadering 
FCBE 28 oktober jl.’ 

10. Kostendekkendheid 
leges wet 
natuurbescherming 

Gedeputeerde Bijl: voor de PS-vergadering van 11 november 
komt er meer informatie over hoe het zit met de 
kostendekkendheid voor leges voor toestemmingen op grond 
van de Wet natuurbescherming en hoe de stijging zich 
verhoudt tot de bedragen. 

28-11-2020 11-11-2020 √ Afgehandeld per mail van 30 oktober 2020 
‘Aanvullende informatie n.a.v. commissievergadering 
FCBE 28 oktober jl.’ 

11. Financiële 
consequenties lagere 
tarieven tarieventabel 2020 

Gedeputeerde Bijl zoekt uit wat de financiële consequenties 
voor de provincie zijn door de lagere tarieven voor leges in de 
tarieventabel van 2020. 

28-10-2020 11-11-2020 √ Afgehandeld per mail van 30 oktober 2020 
‘Aanvullende informatie n.a.v. commissievergadering 
FCBE 28 oktober jl.’ 

12. Informatiebijeenkomst 
Health Hub Roden 

Gedeputeerde Brink zegt een informatiebijeenkomst over 
Health Hub Roden toe 

28-10-2020 1-2-2021 √ Bijeenkomst Digitaliseringsagenda en de Health 
Hub Roden 27 januari 2021 

  
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  

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 √ Bijeenkomst 25 november 2020 
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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 In behandeling 

6. Digitale toegankelijkheid Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 
Agenda. 
 

09-09-2020 01-04-2021  

7. Alternatieven opcenten Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een 
informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de 
provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. 

28-10-2020 1-6-2021  

8. Informatiebijeenkomst 
VAM-berg 

Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een 
informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg. 

28-10-2020 1-03-2021  

 
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 2019-19 
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   



Versie 28 oktober 2020 4 
 

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  

M2020-12 
Brede Welvaart en 
duurzame 
ontwikkelingsdoelen als 
koers bij maatregelen 
economisch herstel 

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 1-3-2021  

M2020-17 
Stageregeling Corona 

Verzoekt het college om: 
Te onderzoeken of een regeling kan worden uitgewerkt die 
het aantal stage- en leerplekken binnen Drentse bedrijven en 
instellingen bevordert voor met name mbo-studenten. Tevens 
een dekkingsplan op te stellen voor financiering daarvan. 
 

PS 07-10-2020 1-3-2021  
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M2020-30 
Jongerenadviesraad 

Verzoekt het college om: 
Om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en 
te komen tot goede spelregels om hun invloed op het 
provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten 
over de voortgang te informeren. 

PS 11-11-2020 1-3-2021  

M2020-34 
Frisse start na corona 

Verzoekt het college om: 
Op heel korte termijn een regeling op te stellen, uit te werken 
en te publiceren. 

PS 11-11-2020 01-03-2021  
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