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1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren. Goedemorgen niet alleen hier in de zaal, maar ook de mensen 
die thuis meekijken. Ik constateer dat de stemming er hier goed in zit en dat we het allemaal 
plezierig vinden dat we elkaar en fysieke vorm ontmoeten. Laten we hopen dat dat ook nog 
langdurig zo zal blijven. Er zijn wat afmeldingen ontvangen, namelijk van de heer Omlo, me-
vrouw Kort en de heer Nijmeijer. Wij heten ook alvast welkom de insprekers, namens wie de 
heer Tuit van het IVN bij Agendapunt 7 gaat inspreken. Ik constateer dat wij ruimschoots aanwe-
zig zijn om te kunnen vergaderen. En die vergadering vindt plaats net als de vorige keren vanaf 
het katheder hiervoor en de interruptiemicrofoons aldaar. Alleen bij hele korte boodschappen 
mag u blijven zitten.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Punt 2 van de agenda: Vaststelling van de Agenda. Zijn er mensen die hier een op-
merking over hebben of aanvullingen? Dat is niet het geval.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Dan gaan we door naar Agendapunt 3, de Mededelingen. Dit waren dan ook met-
een de mededelingen.  

4. Besluitenlijst van de vergadering van 15 september en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: Agendapunt 4: De Besluitenlijst van de vergadering van 15 september 2021. Ik heb 
geen enkele melding ontvangen met betrekking tot de Besluitenlijst, dus wat mij betreft is die 
hierbij vastgesteld. Dat is het geval. Is er nog iemand, een Statenlid of een gedeputeerde, die 
iets wil melden of zeggen omtrent de toezeggingen? Nee. Ook daar is de sfeer uitstekend zo te 
zien, dus geen aanvullingen. Dan nemen we de lijst verder voor kennisgeving aan en gaan we 
over tot…  
 
De heer Pormes: Met betrekking tot de Lijst van toezeggingen.  
 
De voorzitter: Ja, mijnheer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Gedeputeerde Bijl heeft bij een van de voorgaande commissievergadering toe-
gezegd dat wij de definitieve Jaarrekening 2020 van Groningen Airport Eelde zouden ontvan-
gen, voor 30 september, maar het probleem is dat zij dat niet hadden en daardoor is volgens de 
wettelijke termijnen 5 maanden uitstel verleend. Dat staat in de brief van het college. En dat 
eindigt eind van deze maand. Dus mijn vraag is: Moeten wij ons ongerust maken, zorgen maken, 
dat het er nog niet ligt?  
 
De voorzitter: Nou is zorgen maken meestal niet een al te goed idee, maar ik geef graag het 
woord aan gedeputeerde Bijl.  
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Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Het korte antwoord is nee. De invulling van het korte 
antwoord is dat men nog in overleg is met het ministerie van sociale zaken over het verrekenen 
van die NOW-vergoeding en dat daar ook de verklaring van de accountant op wacht. Ik denk dat 
het gewoon nuttig is om dat proces even zijn gang te laten gaan. Zodra die verklaring er is en de 
stukken er zijn, krijgt u hem ook. Dus dat reken ik ook maar even tot de garantietermijn van 
mijn periode hier. Dank u wel.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen?  
 
De voorzitter: De heer van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Ik vraag me af of er met betrekking tot de overschrijding van de ter-
mijn geen sanctie zit. Kan dat zomaar, als de termijn wordt overschreden? Is dat niet gesanctio-
neerd op de een of andere manier?  
 
De voorzitter: De heer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Daar kan ik geen antwoord op geven. Een sanctie van welke kant voorzitter, 
als ik de vraag terug mag stellen.  
 
De heer Van der Meijden: Er is een termijn gesteld. Als die termijn wordt overschreden, wat dan?  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik denk dat je dan moet kijken, als het aan ons ligt, kunnen wij geen ijzer 
met handen breken. Dat geldt ook voor Groningen Airport Eelde. Die hele systematiek van de 
NOW… je kan tegenwoordig geen radio-uitzending aan zetten of het gaat erover hoe men 
daarmee om moet gaan, bedrijven. Op dit moment is er bijvoorbeeld de verplichting om dat 
voor 31 oktober te doen. Maar de simpele melding dat je nog de accountantsverklaring niet 
hebt, leidt tot een verlenging van 5 maanden heb ik net op de radio gehoord. Dus ik denk dat 
dat ook voor Groningen Airport Eelde dan gaat gelden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan was dat daarmee de Besluitenlijst.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we door naar punt 5 van de Agenda. U had al op de mail gekregen dat 
er geen schriftelijke vragen zijn ingediend, dus die hoeven we ook niet te behandelen. De fractie 
van de SP heeft gemeld dat ze samen met de fractie van GroenLinks de brief A.4 van het college 
van 28 september over Rapportage resultaten Groningen Airport Eelde wil agenderen. En dat 
gaat gebeuren voor de commissievergadering van 8 december 2021. Ik heb begrepen dat de on-
derbouwing daarvoor tijdig binnen zal zijn. Daarnaast is het zo dat mevrouw Van den Berg nog 
even kort het woord heeft gevraagd bij dit agendapunt en die geef ik nu graag het woord.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u voorzitter. Het gaat even over de brief die wij hebben gekregen 
van de Vereniging Drentse Gemeenten. Zij vragen ons om een reactie op een notitie die zij ge-
maakt hebben over de gemeenschappelijke regelingen, waaronder de NOM. Eerlijk gezegd ben 
ik wel een beetje verbaasd dat wij die brief nu pas krijgen. Ze zijn al bijna een jaar volgens mij 
bezig met het proces en wij zijn niet eerder betrokken geweest. Het gaat onder andere over de 
RUD, een gemeenschappelijke regeling waar wij ook bij betrokken zijn. We moeten nu op vrij 
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korte termijn reageren. Ik vind eigenlijk wel dat wij als Staten daar ook een reactie op moeten 
geven. En ik zou als voorzitter van de werkgroep Verbonden partijen wel een poging willen wa-
gen, als de Staten daar belang bij hebben, om te kijken of wij dit nog eens naast onze eigen pro-
tocol kunnen leggen bijvoorbeeld.  
 
De voorzitter: Ik beschouw dit maar als een mededeling, want ik hoor geen verzoek om een re-
actie van een bepaalde kant. Ik weet niet of er van de zijde van de Staten nog op gereageerd 
gaat worden. Ik zie mijnheer Van Dekken en mijnheer Uppelschoten. Mijnheer van Dekken, 
CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter dank u wel, want wij hadden hetzelfde verwonderpunt rondom 
deze brief, zoals mevrouw Van den Berg zojuist formuleerde. Ik sluit me helemaal aan bij haar 
oproep om dit toch wel even anders te doen. Los van de RUD. Het gaat hier in den brede zin 
over de Verbonden partijen, hoe wij daarmee om willen gaan en ik vond het nogal een curieuze 
brief vanuit de griffies en de Drentse gemeenten. Dus ik sluit me aan bij de oproep van mevrouw 
Van den Berg om daar ook vanuit dit huis nog op te reageren.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik had het zelfde punt. De brief B.2 was dat. Het verbaasde mij dat… Ik 
vind het heel goed dat de Drentse gemeenten gezamenlijk hebben nagedacht hoe je met GR-en 
moet omgaan en hoe je daar meer informatie over krijgt en invloed op kan uitoefenen. Maar wij 
hebben ook heel veel met GR-en te maken. Dat zit dan in de werkgroep Verbonden partijen mis-
schien, maar het is heel gek dat de provincie daar niet aan meegedaan heeft. En ik zou bijna 
zeggen, kunnen we er geen agendapunt van maken, want zij doen aanbevelingen over hoe je 
met GR-en moet omgaan. Daar hebben wij ook mee te maken. Het lijkt net of het een onder-
werp is wat helemaal langs ons heen gaat, terwijl het een onderwerp is wat heel erg belangrijk 
is voor ons. Ik ben ook verbaasd dat wij niet betrokken geweest zijn bij het onderzoek en dat wij 
er nu niets mee doen, alleen een ingekomen brief.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg neemt kennis van uw verbazing en neemt dat mee, lijkt 
mij. Mevrouw…  
 
De heer Uppelschoten: Het is ook een vraag aan GS natuurlijk, we kunnen er een agendapunt 
van maken.  
 
De voorzitter: Ja, u gaat zelf over uw eigen agenda. Mevrouw Kleine Deters, D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. In grote lijnen kan D66 zich daar wel bij aanslui-
ten. Echter, er is één punt wat ons dan toch ook bezig houdt op het moment dat wij dit in geza-
menlijkheid met de gemeenten doen. Op voorhand vinden we dat we twaalf en één aan de orde 
is, maar wij zijn als provincie ook toezichthouder van die gemeenten. Hoe verhoudt zich dat, en 
daar zou ik toch wel graag een reactie van de gedeputeerde op willen hebben, onze rol als toe-
zichthouder en mede-ontwikkelaar van een protocol daarin? Want dat zou strijdig kunnen zijn 
op het moment dat wij in gezamenlijkheid tot een voorstel komen, want dan is het raar dat we 
het later weer moeten bewaken en misschien negatief corrigeren.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan wordt het nu tijd voor een reactie uit het college. De heer Jume-
let.  
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Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter dank u wel. De vraag werd ook richting het college gesteld. 
Het is zo dat het een eigen traject is geweest van de VDG, de Vereniging Drentse Gemeenten, 
om na te denken over de GR-en en hoe daar ook vooral richting begroting van de gemeenten 
mee om te gaan. Daar is geen aandacht geweest voor uiteindelijk dat de provincie meedoet in 
de GR, de RUD. Daarom heb ik ook namens ons college gevraagd om dat alsnog te doen en 
daarom is ook de brief gekomen richting PS, om daar ook aandacht voor te hebben, om grip op 
GR te hebben om het maar zo te zeggen. En ja, dat ligt nu ook voor. Dat het een bijzondere 
brief is, dat hij zo plompverloren hier terechtkomt, dat dat kan zo ervaren worden. Maar het 
was ook even een bijschakelen om te voorkomen dat er een omissie plaatsvindt in hoe vorm 
wordt gegeven aan een nieuwe opzet, die vanuit de VDG blijkbaar gewenst is. U hebt ook ge-
zien dat ook een aantal gemeenten nog misschien een been bij moeten trekken. Maar in ieder 
geval ligt het op dit moment op het bordje van het VDG-bestuur en de desbetreffende gemeen-
ten. Deze brief is bedoeld juist om die discussie te gaan voeren, alsnog voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van der… Sorry, mevrouw Kleine Deters wil nog reageren.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja, ik zou graag antwoord of reactie willen, in hoeverre de strijdigheid 
aan de orde zou kunnen zijn. Want dat is een worstelpunt waar wij toch wel even mee zitten.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, daar is opmerkzaam op gemaakt dat er wettelijke termijnen 
zijn. Dat is ook gedeeld, maar het is nog niet besloten. Dus we hebben wel dat gesprek gehad, 
maar er zal ook extra aandacht voor moeten zijn. Dus naast het feit dat de provincie vanuit de 
GR, de RUD, betrokken is uiteindelijk, zullen we met elkaar moeten constateren of het past in de 
wettelijke termijnen die gewoon er staan. Het op tijd indienen van begrotingen en ook het tra-
ject ernaartoe is natuurlijk iets wat gemeenteraden zelf moeten besluiten.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg, sorry mevrouw Kleine Deters, laatste keer.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dat was niet mijn vraag voorzitter. Ik begrijp als het gaat over de RUD. 
Mijn vraag was in zijn algemeenheid hoe zich dat verhoudt, omdat de provincie ook toezicht-
houder is op de financiën van de gemeenten. En op het moment dat wij iets mee maken, dan 
zijn wij daar ook medeverantwoordelijk voor. Dus in hoeverre kunnen wij dan onze onafhanke-
lijke positie als toezichthouder volledig uitvoeren? Daar heb ik geen antwoord op.  
 
De voorzitter: De heer Jumelet laatste keer.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, volgens mij twee dingen. Aan de ene kant de vraag van, hoe 
kan het zo zijn dat de provincie niet betrokken is, als het gaat om wel deelgenoot zijn in de RUD 
als een van de partners, een van de dertien partijen, binnen de gemeenschappelijke regeling. 
Daarnaast, daar heb ik net proberen een antwoord op te geven, dat is kenbaar gemaakt in het 
VDG-bestuur, dat ook maar even gedacht moest worden aan de provincie. In ieder geval, dat 
been wordt bijgetrokken. Daarnaast, de tweede vraag die u stelt, want daar moet ik dan op in-
gaan, is: Hoe verhoudt dat zich tot de rol van de provincie als toezichthouder? Daar gaat het na-
tuurlijk uiteindelijk om als de besluitvorming aan de orde is. Er is op dit moment sprake van een 
andere insteek in het traject van: Hoe ga je met begrotingen om van gemeenschappelijke rege-
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lingen naar de eigen begroting van de gemeente? Wij hebben geconstateerd dat er ook wette-
lijke termijnen zijn en daar moeten we met elkaar wel aan vasthouden, want er is geen misver-
stand over. En dat gesprek wordt dan ook gewoon gevoerd.  
 
De voorzitter: En daar laten we het bij voor dit moment. Wat mij betreft voldoende over gespro-
ken. Dan rest mij nog om aan te geven dat de brieven onder A.4 en B.1 betrokken kunnen wor-
den bij Agendapunt 12. Bij Agendapunt 12 zal de heer Smits in ieder geval het woord voeren 
omtrent de begroting van… waarvan eigenlijk, van het IPO. Dan weten we dat weer.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: Goed, dan gaan wij verder met de Rondvraag. Die was er ook al niet vandaag. 
Heel bijzonder is dat. Dat betekent dat er geen acute problemen zijn die besproken moeten 
worden en dat het ook in de provincie op dit moment erg goed gaat. Dat kan niet anders.  

7. Begroting 2022, 13e wijziging van de Begroting 2021; Statenstuk 2021-29 

De voorzitter: Dus we gaan verder met Agendapunt 7, de Begroting 2022, eerste ronde. Dit stuk, 
Statenstuk 2021-29, komt sowieso als B-stuk terug in de komende Statenvergadering uiteraard. 
Vandaag hebben wij de wat meer financieel getinte schermutselingen met elkaar. Het gaat er 
uiteindelijk om, dat we in de Statenvergadering de Begroting gaan vaststellen inclusief de 13e 
wijziging van de Begroting 2021, de lasten en baten goed te keuren en zo per programma het 
tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting ongewijzigd te laten, de drempel voor 
lastneming bij subsidies als bedoeld in artikel 7, blablabla, financiële verordening vast te stellen 
op € 800.000 en het drempelbedrag voor het jaar 2021 met terugwerkende kracht vast te stellen 
per 1 januari 2021, de financiële verordening te wijzigen, het normenkader vast te stellen, het 
controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van de uitvoeringsinformatie. Een hele was-
lijst aan besluiten. Maar het is dan ook niet niks, zo’n begroting van de provincie. Bij dit agenda-
punt heeft zich een inspreker gemeld en dat is de heer Tuit, die directeur is van IVN-Noord en 
die gaat inspreken over de groene schoolpleinen-revolutie in Drenthe. U heeft daar vanmorgen 
al iets over in de krant kunnen lezen. Mijnheer Tuit, mag ik u vragen om naar voren te komen en 
dan zal ook duidelijk worden dat hij ook nog namens een tweetal andere partijen spreekt, die 
hun afgevaardigden ook meesturen ter ondersteuning zie ik. Die gaan uw hand vasthouden. 
Rugdekking geven. Oké, ook prima. Mijnheer Tuit, u krijgt vijf minuten om in te spreken en 
daarna is het aan de Staten om eventueel verhelderende vragen te stellen. Ik geef het woord 
aan de heer Tuit.  
 
De heer Tuit (inspreker): Dank u wel voorzitter. Geachte leden van PS, geachte leden van GS. 
Wat ik al zei, ik heb wat rugdekking meegenomen. Ik ben voetballer en het is altijd fijn als je 
wat rugdekking hebt in zo’n debat ook. Mijn naam is inderdaad Mark Tuit. Ik ben werkzaam bij 
IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, maar ik spreek hier ook in namens 
SportDrenthe, Mieke Zijl, en Stichting Kunst & Cultuur, Marieke Vegt. En we doen dit met elkaar 
zoals we dat in Drenthe vaker doen. Maar het is een gezamenlijk plan en dat wil ik ook voordat 
ik begin met mijn verhaal, benadrukken. Waarom spreken we in voorzitter? Wij willen net als 
dat al in andere provincies gebeurt in Nederland, de grens houdt een beetje op bij Drenthe, dus 
de Reest is toch van de historie uit een belangrijke grens, maar willen wij ook in Drenthe een 
schoolpleinenrevolutie. En ons plan heet dan ook het buitenlokaal. Schoolpleinen, Dagblad van 
het Noorden, het was wel grappig vanochtend, een mooi artikel daar al in en ik was onderweg 
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naar Assen, naar u toe, en daar waren de eerste scholen die zeiden, waar kunnen we ons aan-
meldden. Ik zei, dat is heel mooi. Er is dus enorm veel draagvlak. Dat wisten we al, maar dat 
werd ook weer bevestigd. Wij willen eigenlijk een schoolplein, dat uniek is in Nederland, maar 
wat vooral ook een plein is voor elk kind. Waar natuur komt, waar sport en bewegen centraal 
staat, maar ook kunst en cultuur met creativiteit. En wetenschappelijk onderzoek, wij vinden dat 
allemaal met elkaar, wij als drie partijen, maar wetenschappelijk onderzoek toont dat ook steeds 
vaker aan. Kinderen worden daar socialer van, worden motorisch sterker en het pestgedrag 
neemt af. Maar ook beleidsthema’s die in uw huis de revue passeren, zoals sociale interventies, 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, worden daar een onderdeel. En je ziet heel vaak in provincies, 
dat gemeenten, onderwijs en ook de provincie elkaar aankijken en zeggen: Wie is hier nu eigen-
lijk verantwoordelijk voor? Overijssel laat zien en ook Gelderland en heel veel andere provincies, 
dat je het samen moet doen. In Overijssel zijn er op dit moment al over de 100 schoolpleinen 
heen die vergroend zijn en ook aangepakt zijn. En wat ik zei, scholen vragen hierom. Ik kan me 
voorstellen als ik Statenlid zou zijn, dat ik zou zeggen: Waarom staat hier niemand vanuit het 
onderwijs? Nou, wij, alle drie de partijen, zijn al decennialang actief in de Drentse samenleving, 
het zit in het DNA, in de wijken en de dorpen, en wij hebben de taak om dat wat scholen willen 
te agenderen. En dat doen we dan ook bij deze. Ook een aantal gemeenten heeft al aangege-
ven dat het hen zou helpen om tot een versnelling te komen op dit soort thema's. Dit plan zorgt 
dus voor impact. We pakken het op zijn Drents aan: Laten we het eerst maar eens goed doen, 25 
schoolpleinen, u heeft het kunnen lezen. Maar we willen dus in elke gemeente ambassadeurs, 
twee per gemeente. En dan komen we bij die ene, de nummer 25, dat lijkt ons dan leuk voor het 
Drentse sausje, dat is dan het ene schoolplein dat er net bovenuit steekt. En als u het plan gele-
zen hebt, ik ga ervan uit, kunt u ook lezen dat het overgrote deel van het budget ook naar de 
fysieke uitvoering gaat. De handen moeten aan de schop, het moet echt gaan voor die kinderen, 
voor die leerkrachten, voor die schoolpleinen. Die schoolpleinen worden ook openbaar toegan-
kelijk, dus het worden ook pleinen waar na 16.00 uur gespeeld kan worden. Wat ik al zei, wij 
denken met onze netwerken, met onze kennis, maar ook met onze krachten, u kunt dat achter 
mij zien, ik ben blij met deze rugdekking, maar wij denken dat we hiermee iets heel moois kun-
nen doen voor onze provincie. En alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En we hopen 
dat u als Statenleden in de begrotingsbehandeling van 10 november dit onderwerp wilt meene-
men, omdat wij vinden dat Drenthe er ook aan toe is. Voorzitter, ik dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik rond en kijk naar de Staten die eventuele vragen hebben. 
Dat zijn er wel een paar. Steekt u uw hand maar weer op, dat ga ik niet noteren. Ik begin bij me-
vrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk: Wij waren op een gege-
ven ogenblik op werkbezoek bij het groene schoolplein in Drijber en daar gaven met name de 
kinderen en het onderwijs aan, dat juist omdat vanuit hen dat initiatief werd genomen, dat ook 
veel bedrijven en anderen in het dorp aanhaakten en financiën beschikbaar wilden stellen, om-
dat het hun plein was. En uw plan lijkt heel erg vanuit uw organisaties gestuurd. Dus hoe kijkt u 
aan tegen de betrokkenheid van juist die bedrijven en anderen uit de dorpen en wijken, omdat 
het hun schoolplein is?  
 
De heer Tuit (inspreker): Dat is een heel belangrijk punt. Ik ben het helemaal met u eens. Het be-
drag per schoolplein is ook bewust niet voldoende gemaakt. We hebben een aantal jaren gele-
den in opdracht van het ministerie van VWS op 100 schoolpleinen mogen vergroenen in Neder-
land. Daar was het bedrag € 50.000 en daarmee kreeg je wat u ook zei, dat scholen geen eigen 
actie of geen eigen middelen hoefden te doen. Dus wij zeggen: Wij besteden de helft van dat 
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bedrag, want dat zorgt er ook voor dat, helemaal in uw lijn, wat ook in Drijber is gebeurd, ik 
ken die situatie, dat ook acties worden gedaan, fondsen worden geworven, dat scholen ook… 
Het moet hun plein worden en dat is ook heel belangrijk in deze aanpak. Leerkrachten, maar 
ook de buurt en kinderen gaan ook het plan zelf maken, met een beetje begeleiding van ons, 
maar het moet hun schoolplein worden. Dus wat u zegt klopt helemaal.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Een uitermate sympathiek voorstel. Ook goed dat dat 
ondersteund wordt. Mijn vraag is: U heeft het over 25 projectjes. Moet ik dat zien dat dat een 
pilotproject is waar na een jaar, of ik weet niet hoe lang. dat dan verder uitgebreid gaat wor-
den?  
 
De heer Tuit (inspreker): Dat is wel onze insteek. Dat leren ook andere provincies ons kennen. Je 
moet beginnen met… Het is ongeveer 10% van de Drentse basisscholen. We hebben er ongeveer 
in Drenthe rond de 250. de. We zeggen: Laten we eerst 10% pakken en laten we dat ook goed 
doen. Maar bijvoorbeeld in Overijssel vind ik het heel mooi, dat je ook ziet dat dat daar ook zo 
begonnen is. Dus project is inderdaad een pilot, een start. Maar je krijgt ambassadeurs en je 
krijgt ook dat scholenkoepels of gemeenten of wellicht u als Staten… Provincie Gelderland heeft 
er daarna een aantal miljoen achter gezet, dat hoeft niet hoor, maar dat kan. We zeggen: Laten 
we het eerst maar eens goed doen met elkaar. Maar je krijgt een zwaan-kleef-aan-traject. Abso-
luut. Ja.  
 
De voorzitter: De VVD-fractie mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel. Ik heb een vraag over het feit dat in het stuk staat dat het 
helemaal nieuw is, want het loopt al een tijd op andere… Misschien is de combinatie van deze 
drie partijen nieuw, maar waar het toe leidt, dat type schoolplein, dat zie je al veel langer. Ik 
heb vijftien jaar geleden me daar ook al eens in verdiept. Je had ook een website springzaad.nl, 
die is er nog steeds, dan zie je ook allemaal mooie voorbeelden en ook een relatie met kunst en 
cultuur zit daar in en met bewegen. Wat ik daar ook uit las, was dat het heel vaak wel lukt om 
het aan te leggen, maar dat het beheer toch wel vaak een punt is. En ook de beveiliging, hoe 
noem je dat, om het veilig te houden? Je ziet nu vaak dat schoolpleinen na schooltijd juist dicht-
gezet worden, omdat er dan geen toezicht is en ze geen rotzooi willen hebben. Dus er zitten 
best heel veel aspecten aan waar je ook verder naast de aanleg rekening moet houden, maar 
waar ook heel veel ervaring mee opgedaan is. Dus mijn vraag is: Wordt dit niet helemaal als 
nieuw weer bekeken, maar echt ook de ervaring die er al is al die jaren, wordt die goed ge-
bruikt?  
 
De heer Tuit (inspreker): Ja. Ik kan daar twee keer ja op antwoorden. Wat ik al zei, we hebben 
een landelijk traject gehad, waar we als IVN ook in participeren samen met Jantje Beton en de 
GGD’s. De punten die u noemt, veiligheid en openbare toegankelijkheid, daar zit een heel pro-
ces in. Wij gaan dat wiel niet opnieuw uitvinden. Er is al heel veel werk gedaan. U noemt ook 
Springzaad, dat is ook een gerenommeerde partij op dit niveau. Wat wel nieuw is, en dat is echt 
uniek in Nederland, dat is dat wij dus met onze bestaande netwerken, wat de heer van Groen-
Links net ook zei, we laten niet los. Wij hebben allemaal onze taken in de provincie, met buurt-
sport functionarissen en wij met natuur- en duurzaamheids- educatie, Kunst & Cultuur met hun 
netwerken, dus wij willen ook daarna het buitenlokaal. Dat is wel uniek. Dus dat je ook met hun 
lessen, daar is grote behoefte aan, dat je dat aspect ook meeneemt. Maar zeker, wij gaan niet 
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opnieuw het wiel uitvinden, want er is al… wij lopen een beetje, dat horen we niet graag in 
Noord-Nederland, maar op dit terrein lopen wij echt achter. De rest van Nederland is veel verder 
dan wij. Dus we gaan er wel ons voordeel mee doen.  
 
De voorzitter: Dan zie ik mijnheer Van der Meijden en daarna mijnheer Post nog. Mijnheer Van 
der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u voorzitter. Een vraag. In eerste instantie vraag ik me af: In hoe-
verre beschikken besturen van scholen nog over middelen om dit soort zaken te realiseren? Ik 
heb al begrepen van diverse leraren, instanties, groeperingen, dat er voldoende geld aanwezig 
is. Dus de vraag zou kunnen zijn: Kunnen besturen ook niet wat meer geld inbrengen? Daar-
naast vraag ik mij af: Hoe is het gesteld met het sportonderwijs op scholen? Zeker op lagere 
scholen. Ik heb wel begrepen dat er eigenlijk gymleraren ontbreken, dat er geen zwemles meer 
wordt gegeven om diploma’s te halen op lagere scholen en wat dies meer zij. Dus ik zou er ook 
voor pleiten, ook mede gezien de berichten in de afgelopen dagen over de gesteldheid van de 
beweging van kinderen, jonge kinderen, en dat men zelfs in de topsport al twijfelt over de toe-
komst, in hoeverre kan daar wat meer aandacht aan worden besteed? Of hebben jullie dat ook 
gedaan?  
 
De heer Tuit (inspreker): Ik zei al in het begin, ik ben blij met mijn rugdekking. Dus vraag 1 denk 
ik te kunnen beantwoorden, vraag 2 gaat even door passen naar mijn collega. We hebben be-
wust het bedrag per school lager gehouden, daarmee kunnen we meer scholen bereiken in 
Drenthe. Maar daarmee kom ik bij u vragen. En daarmee maak je ook gemeenten… en in Over-
ijssel zie je ook waterschappen, maar zie je ook onderwijsinstellingen die dan in gezamenlijkheid 
hun krachten bundelen. Zeker het onderwijs en ook onderwijskoepels, en dat past ook een 
beetje bij het zwaan-kleef-aan-principe, gaan dat dan in hun beleid meenemen, maar die moe-
ten ook hierin participeren. Dus het is niet alleen dat wij geld van u vragen, dat voor de duide-
lijkheid. En het is echt in die gezamenlijkheid, dat het moet plaatsvinden. En dat is ook de kracht 
merken wij in andere provincies. En vraag 2 ga ik even aan mijn collega geven.  
 
Mevrouw Zijl (inspreker): Bedankt Mark. Het klopt inderdaad, het bewegingsonderwijs heeft zijn 
uitdagingen. De motorische vaardigheden van kinderen loopt echt achteruit. Dat hebben we in 
corona-tijd ook echt gezien. Er zijn meerdere rapporten inmiddels uitgebracht, waarin dat ook 
blijkt. Wat wij doen met het buitenlokaal is dat we, een van de uitdagingen waar scholen voor 
staan, er is nu een impulsregeling vanuit het Rijk gekomen over meer bewegingsonderwijs, 
waarin het basisonderwijs verplicht wordt gesteld om een tweede gym uur aan te bieden met 
een vakleerkracht, in ieder geval een bevoegde leerkracht, om dat aan te bieden, waarbij een 
capaciteitsprobleem vaak ook een uitdaging is. En het buitenlokaal richt zich er ook op dat je 
een extra capaciteit creëert voor de lessen, namelijk buiten. En buiten biedt echt genoeg moge-
lijkheden om goede bewegingslessen te geven, mits je daarin faciliteiten creëert. En dat is pre-
cies wat we met het buitenlokaal willen doen. Dat je én natuureducatie én bewegingseducatie 
én cultuureducatie op dat buitenlokaal kan organiseren. Waarmee je de school eigenlijk helpt 
aan een capaciteitsprobleem, je kinderen een verrijkte leeromgeving geeft en we daarmee dus 
de leerkracht, want het vraagt echt wel wat anders dan het lesgeven in een lokaal, buiten, hen 
helpen. Hoe kun je dat doen? In het plan zit een begeleidingstraject met de leerkrachten, om 
dat juist goed voor elkaar te krijgen. Dus dat even als antwoord op uw vraag.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de volgende vraag van mijnheer Post en daarna de heer Zuur.  
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De heer Post: Dank u wel voorzitter. Een buitengewoon sympathiek idee. Ik prijs me nog altijd 
gelukkig dat mijn dochter haar kinderen lekker in plassen laat springen en doen, dus lekker vies 
worden. Dat mochten we vroeger en dat dat mag gelukkig nog steeds, maar het zou best wat 
meer mogen. En ik heb ook wel een beetje zorg bij het idee, want ik vraag me af hoe u de ge-
meente gaat aanhaken in het plan. Want ik denk dat u die heel erg hard nodig hebt als het gaat 
over veiligheid, over straks het beheer, dat soort zaken. Dat komt dan toch op dat bordje te-
recht. Gaat u ook inspreken bij alle begrotingsvergaderingen bij gemeenten in Drenthe? Of hoe 
gaan we dat doen?  
 
De heer Tuit (inspreker): Inmiddels hebben we de helft van de gemeenten al aan boord. We heb-
ben natuurlijk ook contacten met die gemeenten, we werken ook voor hen, dus voor dat deel 
zijn we eigenlijk het minst bang. Dus het is vooral ook belangrijk denk ik, dat we met elkaar de 
schouders er onder zetten. Maar je merkt bij heel veel gemeenten, ook op wethoudersniveau, 
bestuurlijk niveau, dat dat leeft. En op dit moment, het scheelt dat we alle drie actief zijn in die 
provincie Drenthe, al jarenlang. De helft zegt nu al: Wij doen mee. De andere helft wordt nog 
actief benaderd, maar dat kan vrij snel op zijn Drents. Ja. Ik ben daar eigenlijk nog wel het minst 
bang voor.  
 
De voorzitter: Mijnheer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Een sympathiek idee. U vraagt een eenmalige bijdrage, dus 
ik kan me ook voorstellen dat er ook beelden zijn dat dit ook niet op begrotingen van uw orga-
nisaties drukt voor de komende jaren qua onderhoud en beheer. Het is echt eenmalig en dan is 
het ook aan de andere partijen. Hebt u enig idee, of kunt u daar een inschatting van geven, wat 
u aan extra financiering, of wat een schoolplein aan extra financiering nodig heeft, naast de bij-
drage die u aan ons vraagt per schoolplein?  
 
De heer Tuit (inspreker): Het eerste is correct. Het is inderdaad de bijdrage die u doet, of hopelijk 
doet, laat ik het zo zeggen, maar ik ben positief mens, dus die u hopelijk doet. Dat is eenmalig. 
Wij zullen daarna ook in onze reguliere werkzaamheden dit gewoon als prioriteit meenemen. 
Dus dat het ook doorgaat. Dat zien we dan als een prioritaire taak van ons. Het tweede is zo, dat 
heeft ook dat traject voor het ministerie van VWS… We hebben toen in Drenthe helaas… van 
die 100 schoolpleinen daalden er maar twee neer in Drenthe: In Coevorden de Paul Krugerschool 
en de Rehobothschool in Valthermond. En daar leerde je dat als je het totale plein pakt, je rond 
de € 40.000-€ 50.000 echt heel veel kunt doen. En het mooie, dan kom ik bij mevrouw Kleine De-
ters weer terug, in Valthermond zag je ook dat de plaatselijke hovenier en het loonbedrijf dat 
onderdeel dan ook de kosten heel erg door zelfwerkzaamheid omlaag brengt. En dan wordt het 
ook een plein van het dorp en van de school zelf. Dus in die orde van grootte moet u denken En 
voor uw beeld. Wij hebben ook gewoon een fondsenkaart, dan kom ik ook terug bij mevrouw 
Meeuwissen. Er is gewoon een landelijke fondsenkaart. Scholen weten niet waar ze moeten be-
ginnen. Die fondsenkaart gaan we dan ook aandragen, dus dat scheelt ook al heel veel werk. En 
op die manier probeer je met geld van het onderwijs en het gemeentefondsen, waterschappen 
zullen hier ook op acteren vanuit klimaatadaptatie… kom je dan tot dat eindbedrag.  
 
De voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Persoonlijk vind ik het voorstel heel sympathiek, maar ik zit een beetje 
met wat er gebeurt. Jullie formuleren een aanbod voor de scholen. Als ik zo mag zeggen, jullie 
zijn drie belangengroeperingen en jullie vinden het dus heel belangrijk dat dat moet gebeuren. 
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Dat hoort ook, want jullie zijn vertegenwoordigers van bepaalde belangen. Maar wat ik zwak 
vind, is dat er geen scholen zijn en dat scholen niet hier staan om ook te pleiten dat ze dat wil-
len. Het zou kunnen zijn dat scholen misschien een andere prioriteiten hebben en dat ze niet zit-
ten te wachten op een mooi schoolplein, maar dat ze heel andere zorgen hebben en dat dat 
hetgeen is waar ze mee bezig zijn. Dat kunnen zijn, ik noem maar wat, de structurele kosten die 
er komen in het kader van project en het toezicht dat er moet zijn. Dus ik vind de benadering… 
Het onderwerp vind ik sympathiek, maar ik vind dat de benaderingen niet meer passen in de 
manier waarop we met de gemeentes en de instellingen willen omgaan. Dat zij een vraag heb-
ben en dat wij dan een antwoord formuleren. En jullie komen met een mooi aanbod, wat ik ook 
een mooi aanbod vind, maar het wringt bij mij een beetje. Ik denk, drie belangengroeperingen 
die pleiten voor iets wat ze zelf heel belangrijk vinden.  
 
De heer Tuit (inspreker): Een goede vraag en ook een terechte vraag. Ik merk dat thuis ook vaak. 
Dan denk ik dat ik heel duidelijk ben en dan zie ik mijn vrouw kijken en dan denk ik: je bent 
toch niet zo duidelijk geweest Mark. Wij spreken hier ook in namens de scholen.  
 
De heer Uppelschoten: Of het kan een hele intelligente vrouw zijn.  
 
De voorzitter: Laten we even bij het onderwerp blijven.  
 
De heer Tuit (inspreker): Het wordt allemaal opgenomen, dus ik pas op nu. Maar nee, in mijn in-
leiding heb ik ook gezegd: Wij staan hier ook namens de scholen. En toevallig, afgelopen maan-
dag, ben ik zelf nog bij een school in Ruinerwold geweest, met de oudercommissie en met leer-
krachten rondom deze vraag. Het aparte was, vanochtend stond het artikel in het Dagblad van 
het Noorden, wat ik al zei, de eerste appjes kwamen al binnen. De vraag vanuit het onderwijs is 
er volop. Omdat wij al decennialang vanuit onze rol het contact met die scholen vervullen, durf 
ik hier hardop te zeggen dat echt die behoefte van scholen er is.  
 
De voorzitter: Meneer Du Long van de Partij van de Arbeid nog.  
 
De heer Du Long: Dank u wel voorzitter. Dank de insprekers. Mooi voorstel. Toch nog een vraag 
aan uw linksachter. Ik ben geen voetballer, ik weet niet welke term dat is, linksmidvoor denk ik 
dan, want dat klinkt wat beter. Maar over het element cultuur. Kunt u daar iets meer over zeg-
gen?  
 
Mevrouw Vegt (inspreker): Zo, nou doet hij het. Het element cultuur is juist volgens mij in dit 
concept van buitenlokaal de bijzondere eend in de bijt. In het concept cultuur moet u vooral 
zien dat wij vanuit verbeeldingskracht en de wens om die te stimuleren het buitenlokaal probe-
ren te gaan inrichten. En daar willen wij kunstenaars bij betrekken uit de eigen omgeving van de 
school, om daar met initiatieven te komen, vormgevingsinitiatieven, zodat kinderen die in het 
buitenlokaal actief zijn, door de directe omgeving worden uitgedaagd, maar ook de omgeving 
daar omheen veel meer recipiëren als een culturele omgeving. Want ieder buitenlokaal heeft 
wel uitzicht op een kerk, een molen die in de buurt is. Maar die verbinding tussen wat er op het 
plein gebeurt en wat we verder in de omgeving te zien is, wordt vaak niet verbeeld en daar pro-
beren wij een verbinding te maken. We hebben al wel in de contacten, want we hebben alle-
maal werkbezoeken gedaan naar scholen, gehoord: Doe alsjeblieft geen muziekinstrumenten op 
het plein, want dan worden we helemaal hondsdol overdag. Aan dat soort dingen wordt na-
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tuurlijk gedacht. Dat het creatieve, speelse elementen zijn. Want daar draait volgens mij het le-
ven om op een buitenlokaal, dat je leert spelen met elkaar, sociaal bewegend en tegelijkertijd 
bewust van de natuur.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En nou is er sprake nog van een kleine nabrander bij mijnheer Via-
nen, voor deze keer.  
 
De heer Vianen: Dank u wel voorzitter. Ook dank u wel voor uw verhaal en voor het plan. Ik heb 
nog wel een vraag. U vraagt ons om dit plan tijdens de begrotingsbehandeling te behandelen. 
Maar ik ben even zoekende wat u precies van ons vraagt, want u heeft eerder aangegeven dat u 
niet het gehele bedrag dat in de begroting staat aan ons vraagt, maar dat ook waterschappen 
en gemeentefondsen daaraan bij kunnen dragen. Dus kunt u wellicht de begroting nog iets be-
ter onderbouwen en specifiek dan wat u aan ons vraagt.  
 
De heer Tuit (inspreker): Het plan wat wij hebben meegestuurd, dat is de vraag die wij aan u 
stellen: € 675.000, waarbij we dus die 25 schoolpleinen gaan aanpakken, dus de hand aan de 
schop. Wat ik ook net in de beantwoording op de vraag zei, dat is niet voldoende om te starten. 
Dus die fondsen, die bijdragen van gemeenten, onderwijskoepels, waterschappen, zijn dan no-
dig om te komen tot dat totaalbedrag. Maar dat is de vraag die voorligt aan u.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, u had al een beurt gehad.  
 
De heer Van der Meijden: Is uw ambitie er ook op gericht om dit sympathieke plan, idee, als in-
tegraal onderdeel van het onderwijs te laten brengen?  
 
De heer Tuit (inspreker): Zeker. We zijn als IVN ook in gesprek met het ministerie van LNV, maar 
ook zeker met dat van VWS, omdat er steeds meer onderzoek vrijkomt dat ook laat zien, dat je 
vooral op het sociale domein… ik hoef u niet te vertellen, dat is ook de inleiding van ons plan 
geweest, kinderen zitten veel te veel achter iPads, dat doet ook iets. Het Oogfonds komt met 
alarmerende rapporten, maar ook motorisch. U als Staten refereerde er ook al aan, het bewegen 
van kinderen wordt minder. Dus er is echt wel wat aan de hand op dit vlak. We zijn ook bij het 
ministerie bezig om te kijken met de PO-raden en de onderwijskoepels om dit een integraal on-
derdeel te maken. Absoluut. Dat is een lobby die we in Den Haag voeren, maar die zijn we ook 
zeker aan het voeren met Kamerleden. Dus het is én én.  
 
De voorzitter: Dan concludeer ik dat dit de vragen waren vanuit de Staten en dan kan ik alleen 
maar constateren dat we met elkaar ruim de tijd besteed hebben aan dit onderwerp. Ik denk dat 
u uw ei wel kwijt bent. Dan wil ik de dames Zijl en Vegt en mijnheer Tuit bedanken voor de in-
breng en dan gaan wij nu verder met de vergadering. Dat betekent dat wij nu toe zijn aan de 
eerste termijn van de behandeling van de Begroting 2022. U weet dat bij de Algemene Beschou-
wingen die hieromtrent volgen in de Statenvergadering, er een vaste volgorde is van oppositie, 
coalitie et cetera. Dat laat ik graag over aan de voorzitter van die vergadering. Ik zal vandaag de 
sprekerslijst hanteren zoals die is ingevuld. Dus u weet ongeveer denk ik dan wanneer u aan de 
beurt bent. Dat betekent dat wij vandaag aftrappen met de fractie van de ChristenUnie. Het 
woord is aan de heer Post en daarna gaan we dus verder met het CDA.  
 
De heer Post: Dank u wel voorzitter. We mogen de Begroting voor 2022 behandelen. Alweer de 
derde begroting van deze periode. Het komt er nu op aan om de beoogde resultaten neer te 
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zetten en in deze Begroting staat eigenlijk niets verkeerds, als ik het op zijn Drent zeg. Ons be-
kruipt toch het gevoel: Wat gebeurt er nou echt? Wat merkt de gewone Drent er nu van? En in 
die zin vindt de ChristenUnie het plan wat de heer Tuit en zijn secondanten gepresenteerd heb-
ben wel passend bij de Drenthe, mooi voor elkaar. Dus we zouden eigenlijk wel aan het aan het 
college willen vragen, om te kijken of ze daar nog een plek voor kunnen vinden in de in de Be-
groting. En anders kunnen we altijd nog overwegen om daar een amendement voor te maken. 
Wat opvalt, is dat de reserves van de provincie snel indikken. Dat is belastinggeld dat we mogen 
uitgeven om harde resultaten neer te zetten. Maar houden we dat ook op lange termijn vol? 
Wat bedoelt u college met de laatste zin van de toelichting? Moeten we ons zorgen gaan ma-
ken? Besturen en samenwerken onder het kopje ‘Public affairs’, daar mist de ChristenUnie in de 
top-drie van de lobbyinzet, de inzet om structurele middelen te krijgen voor Groningen Airport 
Eelde. En daar is de toekomst van Groningen Airport Eelde toch wel echt afhankelijk van. Hoe 
ziet u dat dan? En tegelijkertijd stelt u voor om meer dan € 1,8 miljoen extra uit te geven aan de 
versterking van passende regionale samenwerking en lobby. Dat vinden wij nogal wat. Wat is 
daarvan nu het beoogde resultaat? En komt u dan ook met een concreet voorstel daarvoor? Het 
programma ‘Stad & Platteland’ Ten aanzien van asbest vindt de ChristenUnie het positief dat er 
nu gemonitord wordt en dat er een mooie inzichtelijke tool is gemaakt voor de eigenaren. Dat is 
een compliment waard. De daadwerkelijke realisatie loopt echter terug. Het laaghangend fruit is 
blijkbaar geplukt. Hoe gaan Gedeputeerde Staten zorgen voor een beter resultaat? En wat ons 
betreft door tegelijkertijd zon-op-dak te realiseren. Als het gaat om de regionale economie en 
werkgelegenheid, er is zorg over en zicht op kans op de arbeidsmarkt. Goed dat GS daar werk 
van willen maken. Met name het klimaatproof maken van gebouwen en installaties is de ko-
mende jaren heel veel werk en een schreeuwend tekort aan gekwalificeerd personeel. Ziet u dat 
ook? En zo ja, wat gaat u doen om dat te stimuleren, om te zorgen dat dat die mensen er wel 
komen? En in de vrijetijdseconomie komt het accent te liggen op wandelen. Dat is wel mooi, 
maar wat de ChristenUnie betreft wel een beetje magertjes. We stellen voor om hiernaast wat 
extra inzet te plegen om wat te doen aan de krapte op de arbeidsmarkt, om mensen te krijgen 
die het werk ook kunnen uitvoeren. Wat vindt u daarvan? In de Begroting komen we gelukkig 
de Nedersaksenlijn een paar keer tegen. Als het gaat om het Deltaplan voor het Noorden, de af-
spraken in MIRT en de lobby bij het Rijk voor vervolgonderzoek en ook in de samenwerking met 
Groningen en Overijssel worden stappen gezet. De ChristenUnie is nieuwsgierig naar de huidige 
stand van zaken. Op welke onderdelen is nu nog extra inzet nodig of wenselijk? En wat vraagt u 
daarbij van onze Staten? U zet in op organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dat 
juicht de ChristenUnie toe. Het doel is om een opgavengerichte netwerkorganisatie te maken. 
Dat is een mooie term. Maar wat is daarvan nou het beoogde resultaat? En wellicht belangrijker, 
wat gaat de inwoner van Drenthe daarvan merken? Bij de verbonden partijen valt ons op, en dat 
is misschien wel een beetje technisch, dat er heel veel verouderde teksten staan. Bij SNN hebben 
we het over 2020 en 2021, bij de RUD zien we ook heel veel verouderde teksten staan. We zou-
den u willen vragen om dit te actualiseren en te vertellen wat er nou te gebeuren staat in 2022 
bij die partijen. Tot slot onze zorg over de reserves. We hebben al gevraagd of we ons zorgen 
moeten maken. Daarnaast geeft u aan om toch wel wat geld uit de reserves te halen voor de 
economische structuurverbetering, of voor mobiliteit. De ChristenUnie vindt het niet voldoende 
om daarvan via de PDCA-cyclus of de normale rapportagecyclus over te besluiten. We verwach-
ten daar echt wel Statenvoorstellen bij, zeker als het gaat over substantiële bedragen of substan-
tiële effecten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de fractie van het CDA, de heer Zuur en die 
wordt straks gevolgd door de Partij voor de Dieren. Het woord is aan de heer Zuur.  
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De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een 3e wijziging van de Begroting 2021 en de 
Begroting 2022. En dat wordt het laatste volledige jaar van deze coalitie. Tenminste, als bij de 
vorming van een nieuwe college in 2023 niet wordt geprobeerd Den Haag de loef af te steken. 
Laten we daar maar niet van uitgaan. Onze fractie zal zich in deze bijdrage in de commissie be-
perken tot enkele meer inhoudelijke opmerkingen. Tijdens de PS-vergadering zal onze fractie-
voorzitter een meer algemene beschouwing gegeven over de begroting. De CDA-fractie heeft 
met belangstelling kennisgenomen van dit lijvige document. Daar getuigt ook de relatief lange 
lijst van technische vragen van. Voor mij persoonlijk is dit de derde Begroting en hoewel het hier 
en daar wel wat duidelijker wordt, blijft het soms toch nog wel zoeken naar de betekenis van de 
wereld achter de cijfers. Gelukkig heeft de beantwoording van technische vragen ons en vooral 
ook mij daarbij geholpen. Waarvoor dank. Er resteert een aantal punten waar we graag een re-
actie van het college op zouden krijgen, mede vanwege de beantwoording van de technische 
vragen. Als eerste. De provincie heeft flink geïnvesteerd in het verkrijgen van middelen vanuit 
Brussel of Den Haag. Maar daar hangt ook een ander kostenplaatje aan vast, dat is die van de 
daaraan gekoppelde cofinanciering. Terecht reageert het college dat de mogelijkheden hiervoor 
relatief beperkt zijn. Toch zou Drenthe er nog mooier van kunnen worden. Onze fractie hoort 
graag hoe het college denkt hieraan toch invulling te kunnen geven. Ten tweede. Voor zowel de 
bespreking vandaag als die in de Provinciale Staten is het overzicht van de vrije ruimte, zoals 
weergegeven op pagina 180, cruciaal, plus natuurlijk ingekomen stuk A.6. Kan het college aan-
geven wat hun beeld is voor een goede besteding van deze overblijvende gelden in de komende 
jaren? Het derde punt. Het antwoord van het college inzake de vraag over het strekken van de 
lijnen, we hebben het dan over het openbaar vervoer, begrijpen wij zeker vanuit bedrijfsecono-
misch perspectief. Maar toch willen wij ook aandacht vragen voor de echte bereikbaarheid voor 
inwoners, inclusief degenen die kwetsbaarder en minder mobiel zijn. Laat ook die inwoner niet 
langs onveilige toegangswegen gaan en op haltes in the middle of nowhere staan. De CDA-
fractie pleit juist ook voor aandacht daarvoor. Het vierde punt. In de beantwoording van de 
technische vragen worden enkele toezeggingen gedaan inzake het informeren van de Staten. 
Graag zien wij ook deze toezeggingen, hoewel hier niet mondeling gedaan, opgenomen in de 
bekende Lijst van toezeggingen. Overigens dank daarvoor, voor die toezeggingen. Ons vijfde 
punt. De CDA-fractie ziet in deze begroting een rijdende trein die het spoor volgt van meerdere 
jaren. Dat is ook wel logisch vanwege de beleidsafspraken. Maar toch had onze fractie graag 
wat meer benadrukt willen zien, wat juist in 2022 met de bestedingen bereikt wordt. Het ene 
programma is daar explicieter in dan het andere programma. Dat vindt onze fractie jammer, 
want er worden zo richting het einde van deze bestuursperiode goede resultaten geboekt. Maar 
daarvoor moet in dit lijvige boekwerk helaas wat dieper worden gezocht. Wellicht een tip voor 
het volgende jaar. Ons laatste punt, maar voor ons wel een belangrijke, betreft de RUD. Deze 
uitvoeringstaak raakt aan de sociale veiligheid van de provincie Drenthe en haar inwoners en 
zelfs daarbuiten. Zowel bij milieu- handhaving, waaronder ook te rekenen de taken rondom het 
roeren of manipuleren van de bodem, als de andere taken, is een hoge bestuurlijke prioriteit tot 
de risico's in de provincie gewenst, zowel bij de gemeenten als bij de provincie. Sociale veilig-
heid, handhaving en toezicht rondom milieu en leefomgeving is elementair voor het CDA. Wat 
het CDA betreft, dienen de gemeenten, en zeker misschien wel juist onze provincie, in dat kader 
hun verantwoordelijkheid te nemen. Onze toezichthouders en handhavers moeten kunnen reke-
nen op meer comfort en steun. Niet alleen moreel, maar ook ten aanzien van menskracht en 
toereikende ondersteuning, zoals een goed computersysteem voor de uitvoering van een be-
langrijke taak. Wat het CDA betreft is, als dat nodig en gewenst is en wij denken van wel, een 
verhoging van de financiële bijdrage aan de RUD aan de orde. Dat is nadrukkelijk niet bedoeld 
als dichtlopen van gaten van de gemeenten, want ook die moeten zo vindt onze fractie, hun 
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verantwoordelijkheid nemen. Maar dat geldt wat ons betreft zeker voor de provincie als belang-
rijke aandeelhouder van de RUD. Wellicht kan dat een vliegwiel vormen voor de gewenste ver-
hoging, ook bij de gemeenten. De vraag is dan ook: Vindt het college ook dat er een, misschien 
wel eenzijdige maar liefst ook van andere partijen, verhoging van de bijdrage van de provincie 
daaraan een bijdrage levert en is het college hiertoe bereid? Wellicht wordt daar al over gespro-
ken. Mede afhankelijk van het antwoord van het college overwegen wij met een amendement 
of motie te komen in de Statenvergadering. Al was het maar om onze provinciale vertegenwoor-
diging in het bestuur een flinke duw in de rug te geven en om de gemeenten zo ver te krijgen 
dit ongewenste stiefkind de kans te geven zich voldoende te ontwikkelen. Wij horen graag of 
wij daarbij kunnen rekenen op de steun van de andere fracties. Ik rond af. Nogmaals dank voor 
de uitgebreide beantwoording van de technische vragen en wij zien een reactie van het college 
en andere fracties graag tegemoet op voornoemde punten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van de Partij voor de Dieren, me-
vrouw Zuiker, en die wordt straks gevolgd door mevrouw Kleine Deters van de D66-fractie. Me-
vrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Stikstof is misschien wel de grootste uitdaging voor de 
provincie, schrijft het college bij het programma Stad & Platteland. Met 12 Natura 2000 gebie-
den overbelaste stikstof is de situatie in Drenthe inderdaad ernstig te noemen. De stikstof- crisis 
zouden we eigenlijk de natuur- crisis moeten noemen. Afgelopen weekend was in het nieuws 
dat we in Drenthe vergunningen afgegeven voor uitbreidingen van de veehouderij, waarbij op 
papier de stikstofuitstoot daalt, maar waarbij in de praktijk we misschien wel meer stikstof uit-
stoten, simpelweg omdat meer dieren meer stikstof betekent. Nog meer stikstof in de Drentse 
natuur zou natuurlijk rampzalig zijn, want hoe moeilijker het wordt om de natuur te herstellen 
en, we hebben het over de Begroting, hoe hoger de kosten worden voor de samenleving. Het 
college schrijft in de Begroting, dat er ook stevige inzet zal worden gepleegd op juridische pro-
cedures als gevolg van bezwaren, beroepen, handhavings- en intrekkingsverzoeken. Dat lijkt ons 
de verkeerde aanpak. Het lijkt ons beter om die stevige inzet te plegen aan de voorkant. Dus om 
te beginnen bij het verlenen van juridisch houdbare vergunningen. Waarom werken we in Dren-
the überhaupt nog met de discutabele modellen en berekeningen die het niet gaan houden in 
de rechtszaal? Kan het college uitleggen waarom we nu juridisch aan te vechten vergunningen 
verlenen? Daar is niemand bij gebaat, ook de vergunningaanvrager niet. Natuurbeschermers 
moeten nu naar de rechter om te zorgen dat de wet correct wordt toegepast. En dat is kwalijk, 
want de provincie zelf heeft de taak om de natuur adequaat en volgens de wet te beschermen. 
Maar wij vrezen helaas dat daarvoor de politieke wil ontbreekt. Dus hoeveel juridische fte’s we 
er ook bij doen, we houden het probleem in stand. Omdat we hardnekkig niet willen weten dat 
de enige manier om effectief en daadwerkelijk minder stikstof uit te stoten is door minder die-
ren te houden in Drenthe. En dan hebben al die kosten voor natuurherstel ook zin. Anders is het 
alsof je een brand blust, terwijl we intussen ook toestaan dat er benzine op wordt gegooid. Niet 
overal… Ik wacht even voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik zie een interruptie bij mijnheer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Ik vraag mij af of de Partij van de Dieren de gehele Begro-
ting heeft gelezen, want volgens mij kun je op een van de eerste pagina's lezen dat zo’n beetje 
alles krimpt: De bouwsector krimpt, de landbouw krimpt, de zakelijke dienstverlening krimpt. 
Het is krimp, krimp, krimp, krimp, krimp. Dus hoe komt u erbij dat er niets wordt ondernomen, 
dat alles bij het oude blijft? Waar baseert u dat op?  
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Mevrouw Zuiker: Wat u denk ik niet weet, is dat wij gewoon nog steeds vergunningen verlenen 
voor uitbreiding van veehouderijen. Dus uitbreiding van het aantal dieren in Drenthe. Dus we 
voegen problemen toe die we nu al hebben. Dat gaat ons miljoenen kosten. Dus ik zou het fan-
tastisch vinden als het daadwerkelijk waar was dat de veehouderij in Drenthe krimpt.  
 
De heer Blinde: Voorzitter, de begroting is er duidelijk in. Het krimpt en de komende jaren zal 
zo’n beetje alles krimpen. Dus ja, of de Begroting praat kletskoek, maar dan hoor ik dat graag 
van GS natuurlijk, maar ik ga uit van de cijfers die wij voorgeschoteld krijgen.  
 
De voorzitter: Dank voor uw constatering. Mevrouw Zuiker gaat verder.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik zou heel graag weten waar JA21 dat dan leest, dat wij minder dieren gaan 
houden in Drenthe. Ik ga verder met mijn bijdrage. Het college schrijft over de natuurcrisis: Niet 
alles kan overal. Maar wat moeten we ons daarbij in de praktijk voorstellen? Wat kan er waar 
niet in Drenthe? Ik heb er nog niets van gezien en graag een toelichting daarop van het college. 
Een ander belangrijk onderwerp voor de Partij voor de Dieren is hoe we omgaan met de bomen 
in de provincie Drenthe. Er komt binnenkort een Drentse bomen- en bossenstrategie, maar hier-
voor ontbreekt een flink deel van de dekking in de Begroting. Waarom worden hier niet de be-
nodigde middelen voor gereserveerd? Graag uitleg van het college. Want we kunnen straks 
geen beleid gaan vaststellen als we nog niet weten of we dat kunnen betalen. Het college gaat 
inzetten op vervanging van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten. Dat blijkt althans uit 
de beantwoording van onze technische vragen, maar tot nu toe hebben we daar nog geen con-
creet beeld van gelezen. Dus kan het college vertellen waar en hoe ze dat gaan vormgeven? En 
wanneer kunnen wij daar een beleidsvoorstel van verwachten? Tot slot. Het viel ons op dat de 
subsidie voor overige natuurbeschermingsorganisaties niet wordt geïndexeerd, maar die van na-
tuurbeschermingsorganisaties die met naam en toenaam worden genoemd, die wél. Het lijkt ons 
een omissie en wil het college dat nog aanpassen? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. Dan is aan de beurt de fractie van D66, mevrouw 
Kleine Deters, die straks gevolgd wordt door de Partij van de Arbeid. Het woord is aan mevrouw 
Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Voorzitter. Financieel is de Begroting op orde. 
Een aantal hebben dat net ook al benoemd. De financiële positie van de provincie is goed. Met 
dank aan de Septembercirculaire verwachten we een positief effect op de algemene uitkering 
van het provinciefonds. De vrije bestedingsruimte gaat omhoog, zelfs structureel. Maar voor D66 
is de Begroting vooral een document waarin we bepalen wat we willen voor hoeveel middelen. 
En als we naar de vermelde doelen en resultaten kijken, lijkt alles wel gemakkelijk gehaald te 
worden. D66 is deze periode ingegaan met de hoogste prioriteit: Het halen van de doelstellin-
gen uit het Klimaatakkoord. Een grote en soms ingewikkelde opgave. Maar onze speerpunten 
waren nieuwe energie voor iedereen en nieuwe economie van iedereen. Voorzitter, als we kij-
ken naar de verdeling van de middelen in de Begroting, wordt slechts 1,3% uitgegeven aan kli-
maat en energie. Of geeft het samenvoegen van veel programmaonderdelen met verschillende 
uiteenlopende beleidsopgaven ons onvoldoende inzicht? Recent hebben wij bij de behandeling 
van de Gastvrije natuurvisie 2040 gevraagd om een totaaloverzicht van alle plannen, met de bij-
behorende financiële middelen. We hebben nu heel veel plannen, dat kan uiteraard heel goed 
zijn, met allemaal een eigen financiële pagina. Dat is ook goed. Maar daarmee ontberen wij 
soms een totaaloverzicht. Zou het mogelijk zijn om bij elk plan toch even het overzicht toe te 
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voegen? De Natuurvisie, daar hebben wij de gedeputeerde concreet over gevraagd, maar wij 
hebben daar nog geen antwoord op ontvangen. Dat horen we graag alsnog. En als het gaat 
over de beantwoording van de technische vragen voorzitter, bij Hoofdstuk 2 Drentse aanpak 
stikstof, hebben wij gevraagd wat de stand is van de twee lopende gebiedsverkenningen. Daar is 
op geantwoord dat die in november gepresenteerd zullen worden, of opgeleverd zullen worden 
om exact te zijn. Maar we horen ook graag of er een planning is gemaakt voor de overige gebie-
den. Die vraag is niet beantwoord. Dan voorzitter, ook Hoofdstuk 2. Wij hebben vaker vragen 
gesteld met betrekking tot het water. Recent ontvingen wij een persbericht met een quote van 
gedeputeerde Kuipers: In Drenthe koesteren we ons blauw goud. Quote van de gedeputeerde 
over het grondwater: Van grondwater wordt onder andere drinkwater gemaakt en om ervoor te 
zorgen dat we ook in de toekomst voldoende en schoon grondwater hebben, moeten we nu 
maatregelen nemen. Einde quote van de gedeputeerde en hij knikt lachend en bevestigend. Ge-
deputeerde dat zijn wij van harte met u eens. Maar in de beantwoording van onze schriftelijke 
vraag meldt u, dat de provincie er vooral voor zorg dat de beschikbare middelen terechtkomen 
bij de uitvoerende organisaties, of bij de uitvoerende partijen moet ik denk ik noemen. Dat 
baart ons toch een beetje zorgen voorzitter. Ik weet niet of de gedeputeerde al knikt van, me-
vrouw Kleine Deters ik weet waar uw vraag heen gaat. Want wij zouden graag zien, die vraag 
heb ik ook eerder gesteld, dat de provincie ook eisen stelt bij het beschikbaar stellen van die gel-
den, want het gaat om nogal wat geld. En wij vinden dat we daar eisen, want we hebben toch 
een visie. En juist vanuit die quote, die ik zeer van harte ondersteun en blij ben dat u die quote 
geplaatst heeft, zouden wij daarin graag toch iets meer van u willen horen wat u nu bedoelt 
met de maatregelen die we nú moeten nemen. Waar bestaan die volgens u uit? Dan voorzitter 
nog even ingaan op de inspreker. Ik denk dat het duidelijk mag zijn dat D66 vindt dat een 
schoolplein een belangrijke ontmoetingsplaats is voor kinderen en het heeft een educatieve 
functie. Het vergroenen van schoolpleinen is ook onze overtuiging, dat het bijdraagt aan het 
verbeteren van de biodiversiteit en aan het klimaatbestendig maken van het plein. Twee jaar ge-
leden heeft D66 hiervoor ook een voorstel ingediend. Dat uitbreiden van de vergroening van de 
schoolpleinen, in tegenstelling tot het plan twee jaar geleden van ons, met kunst en cultuur en 
sport, dat vinden wij prima. Dat kunnen wij ook zeker ondersteunen. Toch, in het nu ingediende 
plan dat er ligt voorzitter, missen wij die betrokkenheid van leerlingen, oudercommissies, leer-
krachten en de schoolbesturen. Eerder hebben we gedeputeerde gevraagd hoe het stond met de 
vergroening van de schoolpleinen. En daarin hebben wij kunnen constateren met de gedepu-
teerde dat in de Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit de vergroening van schoolpleinen opgeno-
men was. We horen graag wat daar de stand van is. En waar we wel even mee worstelen, is dat 
het plan wat voorgelegd wordt door de drie organisaties, 25 scholen betreft. Los van even die 
betrokkenheid van wat is de vraag, wordt het erg aanbodgestuurd, terwijl wij heel graag van 
die vraag van die leerlingen, die kleuters die ook die zaden in de kruiwagen vermengen met 
zand, dus juist vanuit helemaal echt de basis ingevuld wordt. Nu worden voor 25 pleinen € 
675.000 gevraagd. De inspreker gaf al aan, er zijn ongeveer 250 scholen. Dan moeten we het be-
drag dus eigenlijk keer tien doen, dan zitten wij op ruim € 6,7 miljoen. Want wat rechtvaardigt 
eenmalig dit bedrag? En wat wij begrepen hebben van de scholen waar wij geweest zijn, die al 
een groen schoolplein hebben, is dat er juist veel minder vandalisme is. Dus dat is een besparing. 
Maar dat juist omdat het vanuit henzelf komt en er zo veel middelen bijgelegd worden omdat 
de buurt erbij betrokken wordt omdat bedrijven erbij… Ik zit een PR-praatje te houden voorzit-
ter. Voorzitter, ik zie de tijd. Dat is even voorzitter wat het worstelpunt is wat betreft de D66 
voor dit plan, of dat er toch een combi uit zou kunnen komen. U kijkt echt ernstig gedepu-
teerde. Ik hoop dat u gaat vertellen dat op de schoolpleinen die vergroening geweldig goed 
gaat. Dank u wel.  
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De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, dit was wel een erg langdurig worstelpunt van u. Doorlo-
pen nou, hup. Ik probeer de sfeer ook nog een beetje goed te houden. Mijnheer Loof van de 
Partij van de Arbeid gaat zijn bijdrage nu leveren en die wordt straks gevolgd door de fractie 
van JA21. Het woord is aan de heer Loof.  
 
De heer Loof: Dank u voorzitter. Het zal niet meevallen om dit betoog op een nette manier 
voort te zetten, maar goed, we doen ons best. We zijn in Drenthe dol op algemene beschouwin-
gen. We doen het twee keer per jaar: bij de Voorjaarsnota er straks bij de Begroting nog een 
keer. daar doen we graag aan mee, want sommige speerpunten van ons kunnen niet vaak ge-
noeg worden herhaald. In deze commissievergadering beperk ik mij dan ook tot een aantal in-
houdelijke op- en aanmerkingen over de voorliggende stukken en een enkele vraag aan het col-
lege. Voorzitter, dank aan het college en de ambtelijke ondersteuning voor de verschillende do-
cumenten. We lezen in de inleiding een wat weifelend betoog. Enerzijds optimistisch en met de 
nadruk op al die zaken die het wonen en leven in Drenthe zo mooi maken, anderzijds zorgen 
ook over de grote landelijke opgaven die door het voortmodderen van de formatie maar niet 
aangepakt worden. Maar die opgaven regenen ook in Drenthe neer. Dan hebben we het over 
de woningnood, stikstofproblematiek klimaatdoelen en we kunnen nog wel even doorgaan. Het 
geklungel in Den Haag maakt het voor een ambitieus Drents provinciebestuur niet gemakkelij-
ker op en dat is inderdaad best zorgelijk te noemen. In programma 1, Bestuur & Samenwerking, 
wordt hier al meteen een consequentie aan verbonden. Blijvend investeren in sociaal Drenthe is 
een punt van aandacht, zo lezen wij op pagina 10. We kunnen niet anders dan dit volledig on-
derstrepen. We zijn nog steeds onwijs trots op het feit dat de Partij van de Arbeid de Sociale 
Agenda het Drents parlement heeft binnen gebracht. We waarderen nog steeds de brede steun 
die dit ook in het Drents parlement heeft gekregen. En over verbinding gesproken, waar kun je 
dat beter doen dan op een schoolplein. Kunst en cultuur, IVN-noord en SportDrenthe hebben 
een mooi plan neergelegd, waar we zojuist alles al over hebben gehoord. We hebben de discus-
sies in de Staten in het recente verleden over de groene schoolpleinen nog vers in het geheugen. 
Niet iedereen was te overtuigen van nut en noodzaak. Daardoor kreeg het ook geen plek in de 
huidige Investeringsagenda. Het siert de drie genoemde organisaties dat ze niet bij de pakken 
zijn gaan neerzitten en opnieuw met een voorstel komen, dat nog verder gaat dan vergroening. 
Het gaat over beweging, gezondheid. Het gaat over sport, natuurbeleving, klimaatadaptatie, 
cultuur en nog veel meer. Een schoolpleinenrevolutie wordt het genoemd. Een mooie term en 
misschien wel heel toepasselijk voor een schoolplein, want wie de jeugd heeft… vult u verder 
maar in. De initiatiefnemers van de schoolpleinen- revolutie geven aan graag in gesprek te wil-
len met de provincie. Wat de Partij van de Arbeid betreft pakt het college deze bal ook op en 
maakt een afspraak op heel korte termijn. Dat kan zelfs op heel korte termijn, want volgens mij 
heeft de heer Tuit zijn agenda wel bij zich. Dus dat kan even snel geregeld worden volgens mij. 
En komt u terug GS met een concreet voorstel voor over twee weken? En over geld valt inder-
daad goed met ons te praten. We zien het contact graag ontstaan en zijn benieuwd hoe de an-
dere fracties ernaar kijken. Een aantal fracties hebben hier al een voorschot op genomen. In pro-
gramma 2, Stad & Platteland, raken we op pagina 23 het spoor bijster bij de alinea over de Om-
gevingsvisie. In 2022 gaat u de Omgevingsvisie actualiseren en in hetzelfde jaar werkt u toe naar 
een plan van aanpak voor een herijking over de herziening van de visie. Over welke visie of 
welke visies hebben we het hier? Graag enige verduidelijking. Op dezelfde pagina gaat het over 
toekomstbestendig wonen. Het is jammer dat we nog niet bijgepraat zijn over de inzetten en 
effecten van het impulsteam en we zien het ook nog niet in de agenda staan voor de komende 
tijd. Wat we wel weten, is dat de nood in de volkshuisvesting, want over de term woningmarkt 
hoeven we niet meer te spreken wat ons betreft, dat die nood hoog is. En we vragen ons af of 
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de huidige inzet voldoende is. We horen graag een reactie van gedeputeerde Kuipers. Pro-
gramma 3, Regionale economie. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota hebben we gepleit 
voor een experiment met basisbanen. Het college reageerde daar positief op. We zien het nog 
niet terug bij de doelstelling ‘Zorgdragen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt’ op pagina 45. Is 
dit idee tussen wal en schip gevallen of is er wat anders aan de hand? Graag een reactie. Dan Kli-
maat & Energie voorzitter, Programma 5, vijf vormen tezamen en apart het onderwerp van ge-
sprek. Over enkele dagen start de klimaattop in Glasgow. Het wordt weer erg spannend. Na Pa-
rijs in 2015 is er natuurlijk veel gebeurd in de wereld, met de coronacrisis als triest hoogtepunt of 
dieptepunt zo u wilt. Economieën zijn aan het heropstarten en de wereld lijkt compleet in de 
war. De Action maakt zich al zorgen of de schappen wel gevuld kunnen worden met hoogwaar-
dig speelgoed uit China voor de komende feestdagen. Het lijkt ons voorzitter, ik kom bijna tot 
een eind, dat de zorgen ergens anders over moeten gaan, in ieder geval ook over de stijgende 
energiearmoede in dit land. Hoewel het demissionaire kabinet al een jaar vleugellam is, kwam 
het twee weken geleden plots met energiemaatregelen op de proppen om iets aan de stijgende 
energielasten te doen. Hier profiteren dan zowel sociale minima als kasteeleigenaren van. Dat 
dan weer wel. Met een aantal andere fracties zijn wij aan het nadenken om hier over twee we-
ken met een voorstel of motie te komen, om te kijken wat we daar vanuit de provincie aan kun-
nen doen. Op pagina 69, helemaal onderaan voorzitter, zien we een bijzondere doelstelling ge-
formuleerd: Mijnbouw in Drenthe met een groter draagvlak onder de lokale bevolking. Graag 
horen we dat nog even uitgelegd. Ten slotte de laatste zin over Programma 6, Levendig & Soci-
aal. We zien onder het kopje ‘Sociale Agenda’ verminderen armoede en laaggeletterdheid staan. 
Onder resultaten blijft het naar ons idee wat hangen op onderzoek, monitoring en voorlichting. 
Belangrijk, maar gebeurt er ook echt iets en neemt het aantal mensen met armoede of laagge-
letterden ook daadwerkelijk af, om het maar eens concreet te maken? En helemaal aan het eind, 
het idee van het CDA aangedragen over de RUD, daar valt met ons over te praten. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel heer Loof, dan gaan verder met de fractie van JA21, de heer Blinde en 
die wordt straks opgevolgd door mijnheer Velzing van Forum voor Democratie. Het woord is aan 
de heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Wat ons als eerste opvalt aan de Begroting is dat wij op 
alle vlakken krimp verwachten. Krimp van de bevolking, krimp van de handel, krimp van de 
landbouw, krimp van de horeca, krimp van de zakelijke dienstverlening, krimp van de industrie, 
krimp in de bouwnijverheid. Code rood zou je zeggen, alle hens aan dek, maar dat merken wij 
niet in deze Begroting. Je zou kunnen zeggen dat dit het ‘college van de krimp’ is en dit college 
produceert ondertussen wel allemaal mooi weer verhalen. Denk aan plannetjes als het Deltaplan 
van het Noorden. Die voorgeschotelde golf van westerlingen zal helemaal niet komen, we ver-
wachten immers krimp van onze bevolking. Daar hebben wij wel eigenlijk een vraag over: Hoe 
betrouwbaar zijn die cijfers? Hoe kan het nou dat, ik heb het CBS geraadpleegd, dat we eigenlijk 
sinds 2011…  
 
De voorzitter: Moment graag, u krijgt een interruptie. Mevrouw Zuiker, Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik heb een vraag aan JA21, want krimp, dat lijkt ons juist een hele goede ont-
wikkeling. Want groei, oneindige groei op deze eindige planeet is gewoon niet mogelijk. Dus ik 
snap echt niet waarom u daar zo verdrietig over bent.  
 
De heer Blinde: Als ik het algeheel zie, maar daar kom ik later ook op, maar ik wil hem wel 
graag beantwoorden. Waarom ik zo verdrietig wordt van al die economische krimp, is wel dat 
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de Begroting en de geldbehoefte van het college wel blijft doorgroeien. Dus als we het over on-
eindige groei hebben, dan kijk ik even naar links. En als je dat afzet tegen algehele krimp van de 
maatschappij en de overheid blijft maar groeien, dan snapt u misschien ook waar die energiear-
moede vandaan komt. Voorzitter, dan ga ik even… waar was ik gebleven? Dank voorzitter. Dus 
hoe betrouwbaar zijn eigenlijk ook die prognoses qua bevolkingskrimp? Want het CBS is er ei-
genlijk heel duidelijk in: In 2011 groeien we heel hard, met name door instroom van nieuwe 
mensen. Maar hoe kan het dat Drenthe blijkbaar in die trend als een van de weinige niet ge-
raakt wordt? Dat is dat is toch heel opvallend. Andere plannen, dan zou je denken, al die plan-
nen omtrent de waterstofeconomie, dat was toch de kip met gouden eieren, hoe kan het nou 
dat we alsnog krimpen? Ik dacht dat wij het nieuwe goud in handen hadden, tenminste dat 
wordt ons verteld. Maar goed, dat komt Ja21 niet geheel als een verrassing voorzitter, moeten 
we eerlijk zijn. Want er zijn steeds meer verstandige geluiden. Hoor de Rekenkamer, hooglera-
ren, de Gasunie zelf. Allen temperen zij de verwachtingen omtrent de waterstofeconomie op dit 
moment: Er is niet goed nagedacht over risico's, er zijn geen businesscase aangeleverd, de tech-
nische onhaalbaarheid blijft vaak onbesproken, er wordt vooral gehoopt. Maar ja, hoop stut 
geen begrotingen en dus is krimp wat de cijfers aangeven. Ik had al aangegeven, wat niet 
krimpt is onze Begroting. Maar dus ondanks dat wij geen positief verschil kunnen maken met 
zijn allen. En dat is pijnlijk. En dan kijken we eigenlijk in het bijzonder naar de Herziening van 
het provinciaal belastinggebied. Deze stelt, dat het aan inwoners kunnen bieden van een gelijk-
waardig voorzieningenniveau tegen een gelijke belastingdruk kan. Dat geeft ons een naar ge-
voel. Van soortgelijke ononderbouwde beloftes werden ook bij de energietransitie voorgesteld: 
Kostenneutraal, weet u nog? En we weten inmiddels wat dat betekent. Energiearmoede is het 
gevolg van een uit de kluiten gewassen overheid, die niet in staat is een gezonde energiesector 
op poten te zetten. Om direct dan even in te gaan op het voorstel van de PvdA: Als wij kijken 
naar gas bijvoorbeeld. Meer dan de helft van de gasrekening is gewoon belasting. Willen wij die 
mensen helpen, dan is het meest logische om te doen, die belasting omlaag schroeven. Dat kan 
per direct. Dus ik hoop dat u die richting op denkt, dan vindt u mij aan uw zijde.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, volgens mij begrijpt de heer Blinde niet zoveel over deze hele mate-
rie. In de eerste plaats is dat een kwestie van het kabinet, die draait al aan de knoppen om de 
belasting op energie naar beneden te drukken. Maar tegelijkertijd, ik weet niet waar u dat van-
daan haalt, maar die energiearmoede heeft niet zozeer te maken met de situatie in hier Drenthe 
en ook niet wat het kabinet doet, maar voornamelijk met buitenlandse ontwikkelingen. Dus ik 
weet niet wat de relevantie is van uw opmerking. Dat mag u even uitleggen.  
 
De heer Blinde: Ik moet zeggen, ik geef niet het buitenland overal de schuld van. Ik kijk naar 
wat wij zelf doen en waar wij zelf invloed op hebben. En als je kijkt dat een zeer groot deel en 
vaak zelfs het grootste deel van de energie, of je nou aan de pomp staat of het is de verwarming 
van je huis, 60-70% is gewoon belasting. Om het heel concreet te maken, u zegt buitenlandse 
ontwikkelingen. Een vat olie vandaag is vele malen goedkoper dan in 2015. In 2015 betaalde ik € 
1,40 aan de pomp, nu € 2,10, ondanks dat de prijs met ongeveer 40% van een vat olie is gedaald. 
Dus, je kunt ook gewoon naar jezelf kijken in plaats van alles buiten de landsgrenzen te zoeken.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes.  
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De heer Pormes: Voorzitter, de heer Blinde moet toch even aangeven wat… De hele energiear-
moede die nu ontstaat vanwege de druk die mensen moeten betalen voor een hogere energie-
rekening… … De belastingdruk… heeft niets te maken met de belastingen, want die was net zo 
als voorgaande jaren. Maar de druk heeft te maken met allerlei buitenlandse ontwikkelingen, 
zoals de prijsverhoging die Poetin inzet. En wat ik heb begrepen is hij altijd een goede vriend 
van uw partijgenoten. En dus dat soort problemen hoeft u niet hier op tafel te leggen. Dat is 
niet zo relevant. Het is veel relevanter om te praten over hoe wij aan de knoppen kunnen 
draaien.  
 
De heer Blinde: Dat is precies ook mijn boodschap, dat ik zeg: We moeten naar onszelf kijken 
voorzitter, en niet naar anderen. Maar om het concreet te maken, van het ligt allemaal maar aan 
het buitenland, dat vind ik… Als je gewoon naar de algemene belastingdruk kijkt. Die was 10 
jaar geleden 40%, die is nu 49,6%. Dus die is gewoon met bijna 25% in het algemeen gestegen. 
En daar heeft met name de onderkant van de samenleving, financieel gezien, gewoon heel erg 
veel last van. Ik snap niet waarom ik GroenLinks hier niet aan mijn zijde vind, maar…  
 
De voorzitter: Misschien krijgt u mevrouw Zuiker aan uw zijde. Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Die kans is erg klein, behalve dan dat wij het met elkaar eens zijn dat energie-
armoede een groot probleem is. Maar denkt u niet dat dat een grote oorzaak is van het kapita-
listische systeem waar we in zitten, alle geprivatiseerde energiebedrijven?  
 
De heer Blinde: Dat is een slimme opmerking. Dan moet ik wel zeggen, dan kijk ik toch naar een 
PvdA, een VVD. In de jaren ’90 liberalisering. Ik zat toen nog op de basisschool, dus als we een 
vinger willen wijzen… Ik was er niet bij voorzitter. Maar goed, dat is… Ik was er niet bij, dus 
daar kan ik weinig over zeggen.  
 
De voorzitter: Mijnheer Zuur, CDA-fractie.  
 
De heer Zuur: Dank u wel. De heer Blinde heeft het over het verlagen van de belasting. Dat 
komt natuurlijk niet alleen de, excusez le mot, de onderkant van de samenleving… Dat helpt ie-
dereen, terwijl de vraag is of dat nodig is. Dus ik zal het toch in andere middelen willen zoeken, 
naast het feit dat we hier in Drenthe gewoon onze belastingen relatief gezien behoorlijk stabiel 
hebben gehouden de afgelopen jaren. U had het over krimp. Ik heb toch even de financiële ken-
cijfers erbij gepakt in dat grote boekwerk. Het staat voorin, dus dat moet u ook gezien hebben, 
dat toch ook de totale lasten van de provincie ten opzichte van 2021 behoorlijk omlaag gaan, de 
baten zelfs omlaag en de reserves gaan dalen. Dus ook daar is toch sprake van krimp als ik op de 
cijfers afga.  
 
De heer Blinde: Maar de totale begroting stijgt.  
 
De voorzitter: Dat was in ieder geval een mededeling. Meneer Loof heeft wellicht een vraag.  
 
De heer Loof: Ja, ik heb nog wel even een vraag aan de heer Blinde, want de heer Blinde was 
nog nooit ergens bij. Hij schuift altijd een groot gemak, zeg maar de schuld, op het bordje van 
de Partij van de Arbeid, VVD en noem maar op. Een jaar geleden bestond uw partij nog niet, dus 
dat is ook een uitdaging in uw richting: Kom nou eens over twee weken bij de Algemene Be-
schouwingen met een verhaal: Waar staat JA21 nu voor? Vanuit de eigen beweging. Wat is nu 
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het gedachtengoed? Wij weten dat jullie klassiek-liberaal zijn. Daar hebben wij zo onze gedach-
ten over. Maar goed, leg dat dan maar eens uit. Wat betekent dat dan als provinciale bestuur-
der? Hoe geeft u daar invulling aan, nu zelf, na een jaar ervaring te hebben opgedaan? Zonder 
iedere keer te verwijzen naar die partij zus en die partij zo. Kom nou maar eens gewoon met uw 
eigen verhaal. Geef maar eens aan wat u zou willen doen met het verlagen van belastingen, 
waardoor de mensen die daar volgens u heel veel last van hebben, u vervolgens ook geen voor-
zieningen meer kunt aanbieden, waar ze dan wel profijt van hebben. Leg dat maar eens uit aan 
ons. Hoe staat u daar werkelijk voor? U hoeft daar nu niet op te antwoorden. Over twee weken 
verwacht ik een vlammend betoog van u en dan praten we verder.  
 
De heer Blinde: Ik ben heel blij met…  
 
De voorzitter: De heer Blinde gaat nu richting afronding van zijn bijdrage denk ik.  
 
De heer Blinde: Ik ben heel blij met dit verzoek, want dat doe ik natuurlijk heel graag. Om daar 
direct dan op in te gaan, wij hebben nog een aantal verzoeken. De eerste is: Aangezien zo’n 
beetje alles krimpt, vinden wij dat eigenlijk de provincie Drenthe ook zou moeten krimpen, qua 
begroting tenminste, niet qua landoppervlakte voorzitter. Nee beide, dat kun je nooit los van 
elkaar zien natuurlijk. Daartoe, maar ook een heel concreet punt, bijvoorbeeld CO2-reductie. 
Daar zullen wij ook met een voorstel over komen. Op dit moment, eigenlijk het bewezen beleid, 
wat ook daadwerkelijk positieve invloed heeft, is isolatie. Dat is het isoleren van woningen. Ook 
daarmee kun je de energierekening en energiearmoede bestrijden. En nogmaals, dat is dus na-
drukkelijk bewezen beleid, naast allerlei goede voornemens. Maar een grote groep daarvan 
wordt uitgesloten. Namelijk, 75-plussers kunnen vaak geen leningen krijgen om verduurzaming 
te financieren. Terwijl dat een hele grote groep is in Drenthe, 75-plussers. Mijn punt is: Verduur-
zamen zou object gebonden moeten zijn. Dat moet je verbinden aan het huis. Immers, als die 
75-plusser zijn huis verduurzaamt en hij komt plotseling te overlijden, dat soort dingen gebeu-
ren, dan is de volgende generatie koper daar ook bij gebaat dat dat huis is verduurzaamd. Dus ik 
zou oproepen om, en dat gaan wij zelf ook nader onderzoeken, hoe wij dat dus voor elkaar kun-
nen krijgen dat financierings- mogelijkheden voor verduurzaming van woningen object gebon-
den zijn. En dat er niet langer wordt gekeken naar de leeftijd van een persoon. Volgens mij heb 
ik dan al een klein tipje van de sluier opgelicht, speciaal voor de heer Loof, maar dat was het 
voorzitter. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Blinde. Dan hebben we zomaar een historisch moment hier 
gehad, dat dit de eerste keer was dat JA21 een bijdrage levert aan de begroting van de provin-
cie. En we gaan nu verder met Forum voor Democratie, mijnheer Velzing, die straks gevolgd zal 
worden door de heer Vianen van de VVD-fractie. Het woord is aan de heer Velzing.  
 
De heer Velzing: Dank u wel voorzitter. Graag zou ik beginnen met de eerste alinea op pagina 
10 van ‘Drenthe, mooi voor elkaar’. Daarin wordt gesteld dat de samenleving de afgelopen de-
cennia sterk is veranderd, met belangrijke gevolgen voor het draagvlak van de politieke praktijk. 
Daaruit heeft het Drentse parlement een visie op de eigen rol ontwikkeld. In het kort houdt die 
visie het volgende in: Het Drents parlement is in staat alle inwoners, ik herhaal alle inwoners, in 
de samenleving te vertegenwoordigen en een zorgvuldige afweging van alle belangen te waar-
borgen. Ik begin hier over, omdat wij vandaag spreken over het geld dat de gehele samenleving 
bij elkaar heeft gebracht. Op grond daarvan heb ik de achterban geraadpleegd en stukken laten 
lezen uit de Begroting. De conclusie is, dat de gemiddelde burger niet weet hoe de samenhang 
is tussen inkomsten en uitgaven van een provincie. Tevens wordt het rapport ervaren als een brij 
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aan terminologieën en afkortingen met een hoog ambtelijk taalgebruik. Kortom, we gebruiken 
grote woorden, waarmee we ons ten doel stellen dat het draagvlak onder de politiek blijft be-
staan. Maar als het gaat om duidelijk te maken hoe we het geld van burgers gaan uitgeven, zijn 
we dit draagvlak kennelijk vergeten. Forum voor Democratie stelt voor dat er bij de behandeling 
van de financiële stukken de Staten een video maken, waarin op zeer begrijpelijke wijze wordt 
uitgelegd hoe de financiën werken, welke plannen er zijn en hoe deze worden gedekt binnen 
de begroting. Dat geldt natuurlijk ook bij de verantwoording van uitgaven. Met andere woor-
den, als je burgers betrokken wilt houden om draagvlak onder ons handelen te behouden of 
zelfs te vergroten, moeten we ons inspannen. Forum voor Democratie zal bij de behandeling van 
Begroting een motie met deze strekking indienen. Inhoudelijk heeft Forum voor Democratie ook 
wel de nodige vraagtekens. Zo wordt er € 9 miljoen uitgegeven aan het versterken van de kwali-
teit eigen openbaar bestuur. Er is geen euro gereserveerd om burgers meer te betrekken in de 
besluitvorming, bijvoorbeeld voor belangrijke onderwerpen een uitleg video maken, die via de 
website van het Drents parlement wordt gecommuniceerd. Daarom betrek je burgers bij de be-
sluitvorming en later ook bij de financiële verantwoording. Ten aanzien van het platteland en 
het gebruik erven ervan, wordt ruim € 60 miljoen uitgegeven. Hierbij mist Forum voor Democra-
tie concrete stappen in de richting van vervuilende industrie, waaronder windenergie. De ge-
zondheidsschade aan burgers wordt veroorzaakt om preventieve maatregelen te treffen. Ten 
aanzien van de economische ontwikkelingen wordt er veel geld uitgegeven aan overlegclubjes, 
zowel internationaal als regionaal. Er wordt maar een klein beetje geïnvesteerd in een veer-
krachtige arbeidsmarkt. Juist nu, tijdens een pandemie, wordt van onze bestuurders verwacht 
dat we ons bezighouden met maatregelen, die wij in een volgende pandemie- situatie zoals we 
die de afgelopen periode heeft voorgedaan, kunnen worden voorkomen. Dat bereiken we niet 
in overlegclubjes. We geven miljoenen uit aan groene energie, maar nergens zijn gegevens te 
vinden over de toegankelijkheid op het energienetwerk. Investeren in nieuwe energiecentrales 
heeft immers geen enkele zin als we niet aan het net kunnen leveren. We hebben hier meerdere 
malen voor gewaarschuwd. Tegelijkertijd kunnen burgerinitiatieven niet doorgaan, omdat de 
overheid alle nog beschikbare ruimte op het netwerk inneemt. De uitgaven op het gebied van 
Programma 6, Levendig & Sociaal gezond, gelukkig en veilig, houden weer weinig rekening met 
de situatie waarin mensen leven. Er wordt veel geld uitgegeven aan de abstracte doelen, zoals 
een motie over de LHBTI-gemeenschap, terwijl de concrete en directe hulp ontbreekt. Forum 
voor Democratie kan zich voorstellen dat de provincie een concreet plan maakt om een fonds in 
het leven te roepen, waar burgers met opgroeiende kinderen die onder de armoedegrens leven, 
een beroep op kunnen doen. Of een plan, waar de provincie alle gemeenten bij elkaar roept om 
een concreet plan te maken voor de woningcrisis in de provincie. De kosten voor de provinciale 
organisatie zijn onverminderd hoog. Voorzitter, dit zijn enkele punten die Forum van Democra-
tie zijn opgevallen. Forum ziet dat er veel te weinig aandacht is: Om de woningcrisis aan te pak-
ken, met aandacht voor jongeren die achtergesteld worden op asielzoekers. Om de gevolgen 
van windenergie op de gezondheid van burgers weg te nemen, waarbij het lijkt dat de klimaat-
hysterie voorrang krijgt boven de gezondheid van onze Drentse burgers. Om burgers in armoede 
en het leed van kinderen dat daaraan is gekoppeld, weg te nemen, terwijl we grote uitgaven 
doen aan ambities die niets opleveren. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Velzing. We gaan verder met de fractie van de VVD, mijn-
heer Vianen, en straks met GroenLinks, mijnheer Pormes. Het woord is aan de heer Vianen van 
de VVD-fractie.  
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De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel. De VVD complimenteert het college van Gedeputeerde 
Staten met deze Begroting. Het is goed leesbaar en overzichtelijk. Ook dank voor de heldere be-
antwoording van onze technische vragen door het college en door de ambtelijke ondersteuning. 
Tevens goed om te lezen dat de effecten van de Septembercirculaire gunstig uitpakken voor de 
vrije bestedingsruimte van Drenthe. We zien de besmettingscijfers steeds verder oplopen, van 
corona, maar hopelijk groot corona geen roet in het eten en kan er vanaf Groningen Airport 
Eelde weer volop gevlogen worden. Dat is namelijk ook belangrijk voor de doorontwikkeling 
van de visie van Groningen Airport Eelde, namelijk duurzaam vliegen door middel van elektri-
sche vliegtuigen. Wat de VVD betreft is Groningen Airport Eelde van groot belang voor de regio 
en we juichen deze visie ook van harte toe. Uiteraard moet het nieuwe kabinet nog besluiten 
nemen over bijvoorbeeld de Luchtvaartnota. Het is daarom ook goed om te lezen dat het col-
lege van Gedeputeerde Staten gaat werken aan provinciaal luchtvaartbeleid en inzet op de 
lobby rondom de luchtruimherziening. Maar voorzitter, hoe ziet dit er precies uit? Groningen 
Airport Eelde wordt in het beleidsthema Mobiliteit namelijk verder niet genoemd. Heeft het col-
lege nog geen plannen met Groningen Airport Eelde als het gaat om duurzame oplossingen in-
novatie, om Groningen Airport Eelde zo te positioneren als belangrijke luchthaven? Voorzitter, 
we staan de komende tijd voor grote maatschappelijke uitdagingen, juist ook in Drenthe. Denk 
bijvoorbeeld aan het woningtekort, het stikstofprobleem, de Europese en nationale klimaatdoe-
len, de digitaliseringsslag die we moeten maken, en de effecten van een gespannen arbeids-
markt. Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan dat deze Begroting geen pasklaar ant-
woord heeft op hoe we de uitdaging het hoofd gaan bieden. Maar de Begroting laat in ieder 
geval wel ambitie zien. Toch vraagt de VVD zich af of dit voldoende is. In de toelichting wordt er 
aan de lastenkant een negatieve ontwikkeling gesignaleerd, namelijk, de toenemende vraag aan 
de provincies om cofinanciering. De mogelijkheden voor cofinanciering waren altijd al relatief 
beperkt, maar voorzitter, de VVD maakt zich hier toch een beetje zorgen over, met name omdat 
uit formatie- stukken blijkt, dat het mogelijke nieuwe kabinet tientallen miljarden euro's wil le-
nen om te investeren, juist om deze grote problemen op te lossen. Het kan wel zo zijn dat, net 
als bij het nationaal groeifonds, er om cofinanciering wordt gevraagd aan medeoverheden. Kun-
nen wij als provincie meer aanspraak maken op reserves om eventueel cofinanciering te leveren? 
Of is het bijvoorbeeld wenselijk dat de provincie Drenthe, net als mogelijk een nieuw kabinet, 
ook gaat lenen om eenmalig te investeren? Of missen we straks de boot? Voorzitter, hoe kijkt 
het college hiernaar? En voorzitter, zojuist noemde ik al een van de grote uitdagingen, namelijk 
het woningtekort. Er is momenteel al een groot woningtekort en volgens onderzoeken van AEF 
research en ABN-AMRO is dat in 2030 in de provincie Drenthe nog steeds het geval. Daar moeten 
wat aan gebeuren en de urgentie is hoog. Voor de zomer vroegen wij al bij motie om een 
Drentse woonknelpuntenlijst en maatregelen hierbij, voor wat de provincie hierin kan beteke-
nen als het gaat om oplossingen. Het college heeft aangegeven dit overzicht voor het eind van 
het jaar te leveren en wij kijken daarnaar uit. Maar voorzitter, hiervoor zal in 2022 en verder ook 
geld benodigd zijn. Wij denken aan een knelpuntenpot voor wonen. De VVD zal daarom ook 
met een motie komen tijdens de Provinciale Statenvergadering. En als laatste punt voorzitter: De 
energiekosten voor de inwoners van Drenthe baren ons grote zorgen. We gaan daarom ook 
graag met PvdA en JA21 in gesprek om te komen tot een voorstel om mensen tegemoet te ko-
men.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter bedankt. Een uitermate sympathiek voorstel wat hij doet met betrek-
king tot wonen. Maar mijn vraag heeft te maken met: Hoe ziet u de relatie tussen dat wij zeg 
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maar woningtekort gaan inlopen en een soort stilstaand beleid als het gaat om stikstof? Ziet u 
de correlatie?  
 
De heer Vianen: Ja, die correlatie is natuurlijk zichtbaar, maar ik denk dat het aan het college is 
om daar een punt voor te vinden. Volgens mij zijn er op nationaal gebied ook een aantal par-
tijen die een versnellingsakkoord hebben aangeboden aan het kabinet en het kabinet zal daar 
maatregelen moeten nemen om voldoende ontwikkelruimte te bieden voor woningbouw en 
voor natuur en voor landbouw uiteraard.  
 
De voorzitter: En mijnheer Van der Meijden van de SP-fractie.  
 
De heer Van de Meijden: In het begin van uw betoog refereert u aan Groningen Airport Eelde 
en u noemt ook iets over het elektrisch vliegen. De vraag is eigenlijk: Hoe reëel is dat, dat het 
echt goed van de grond zou kunnen komen? Want op dit moment staan er ronkende verhalen 
in het Dagblad van het Noorden, maar ik heb eens gekeken naar de partner die gezocht is door 
Groningen Airport Eelde, dat is niet meer dan een garagebox ergens in Engeland. Dus de vraag 
is: Hoe betrouwbaar is dat allemaal en wat is de realiteitszin? En in mijn gegeven is het niet 
meer zo dat er over misschien 5-10 jaar maximaal 5-10 personen vervoerd zouden kunnen wor-
den in een elektrisch vliegtuig. Maar het is allemaal nog onzeker.  
 
De heer Vianen: Ja voorzitter, de VVD juicht de visie van Groningen Airport Eelde toe. En zoals u 
kunt zien op vliegveld Teuge vliegen er ook al elektrische vliegtuigen. Dat is een ontwikkeling 
die gaande is. Volgens mij moeten wij dat vooral gaan steunen en toejuichen, in plaats van dat 
wij zeggen dat het allemaal lariekoek is. Ik denk juist dat als wij kunnen komen tot elektrisch 
vliegen en daar een verdienmodel kunnen creëren door een Europees luchthavensysteem te kun-
nen creëren voor elektrisch vliegen, korte afstanden, ik denk dat dat perfect zal zijn. Daar kan 
Groningen Airport Eelde wat mij betreft een hele goede rol in spelen.  
 
De heer Van de Meijden: Maar hoe realistisch is het, dat er meerdere mensen dan één in zo’n 
vliegtuigje kunnen gestopt worden? Hoeveel mensen zouden… Mijn gegevens duiden erop dat 
het minstens tot 2030, 2040, 2050 zal duren voor er een substantieel gebruik gemaakt zal wor-
den van passagiersvluchten met elektrische vliegtuigen. Dus hoe realistisch is dit? Hoe lang moe-
ten we dan op basis van deze vage gegevens, we hebben een partner met een garagebox in En-
geland, dat vind ik nou niet echt betrouwbaar, hoe realistisch is het dan om zo’n Groningen. Air-
port Eelde als een belangrijk vliegveld te beschouwen en te blijven beschouwen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen.  
 
De heer Vianen: Voorzitter ik ben geen techneut, maar als ik 20 jaar geleden had gevraagd aan 
de heer Van der Meijden of er nu een groot aantal elektrische voertuigen zouden rijden, denk 
aan Tesla bijvoorbeeld, dan had u mij voor gek verklaard. Wellicht omdat u dan misschien net 
kon praten, maar de ontwikkelingen gaan wel heel erg hard. En ik denk dat als wij de juiste 
partners weten te vinden van Groningen Airport Eelde, dat het ook heel erg hard kan gaan. 
Nogmaals, ik ben geen techneut, maar laten we die visie nou omarmen met zijn allen en zorgen 
dat er de juiste energie op zit.  
De heer Van der Meijden: De techneuten zeggen nou juist dat het heel lang nog zal duren voor-
dat het überhaupt realistisch wordt.  
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De voorzitter: Dit was de laatste opmerking van mijnheer Van der Meijden. Dan gaan we luiste-
ren naar mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel. Die lofzang op het elektrisch vliegen lokt wel wat uit. Want 
waarom zouden we eigenlijk zo’n klein stukje, want wat kunnen we, een paar 100 km door de 
lucht, zwaartekracht trotserend, elektriciteit gebruiken, om ons daarmee te vervoeren? Waarom 
gaan we daarop inzetten? Dat is totaal niet zinvol. En waar gaat u al die zonnepanelen neerzet-
ten? De VVD vindt dat ook geen geweldige ontwikkeling. Laten we die elektriciteit die we op-
wekken in Drenthe niet gebruiken om ons een paar 100 km door de lucht te verplaatsen. Dat 
kan ook over de grond en laten we dat gewoon gebruiken om onze huizen te verwarmen.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, ik denk dat we moeten kijken naar het hele energiesysteem. Maar 
goed, op persoonlijke noot, ik heb dan vrienden en familie wonen in Engeland en ik heb niet 
het voorrecht om een aantal dagen vrij te nemen om erheen te gaan. Dus als ik op een snelle 
manier kort een aantal kilometers kan maken door bijvoorbeeld elektrisch vliegen in de toe-
komst, dan zou ik dat van harte toejuichen.  
 
Mevrouw Zuiker: Je kunt volgens mij vanuit Amsterdam binnen vier uur naar Londen met de 
trein. Dus wie weet volgende keer als u naar familie gaat, niet met het vliegtuig.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen rond af.  
 
De heer Vianen: Naar Londen zou het inderdaad goed kunnen. Maar goed, als u verder naar bo-
ven in Engeland gaat, dan zult u weten dat het nog iets langer duurt. Dat was hem. Dank u wel 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vianen, dan gaan verder met de fractie van GroenLinks. 
Mijnheer Pormes, wij verwachten een bijdrage van u.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. ‘Economische beslissingen neem je door uit het raam te 
kijken en te kijken naar wat er in de wereld gebeurt’, een van de vele uitspraken van Jan Tinber-
gen, de eerste Nobelprijswinnaar in de economie. Dat geldt ook bij het opstellen van financiële 
begrotingen. Wat we buiten zien is een samenleving in turbulente tijden. Deze Begroting is een 
degelijk financieel kunstwerk. Maar het lijkt wel of het college ook demissionair is. De Begroting 
is weliswaar degelijk, maar had best wat uitdagender kunnen zijn, een tikje brutaler en met iets 
meer ambities. Het anticipeert onvoldoende op de uitdagingen waarvoor we staan. En dan is het 
natuurlijk heel goed om vanuit het particulier initiatief met een prachtig voorstel te komen rond 
de schoolpleinen. Voorzitter, de Begroting ademt te veel uit van: We wachten op Den Haag. En 
zeker als het om een belangrijke agenda gaat van deze tijd, stikstof. Want nagenoeg alle zaken 
zijn hieraan gerelateerd: landbouw, wonen, leefbaar platteland, energietransitie. En dan zegt u: 
Wij hebben een koersdocument. Maar daarin wordt verwezen naar een gezamenlijke aanpak 
met het Rijk. De enige beweging die wij zien aan de formatietafel is dat partijen de hakken in 
het zand zetten. En ondertussen is het vertrouwen van de boeren met ‘uitstelling van’ onder het 
vriespunt gedaald. We kunnen niet langer wachten en ook niet met verwijzing dat we geen 
maatregelen gaan nemen boven op die van het kabinet. Als we geen vertragingen willen oplo-
pen in al onze ambities, dan wordt het tijd om met elkaar te gaan nadenken om de nodige ver-
snellings- instrumenten in te zetten. Voorzitter, ik loop een aantal dossiers langs. Er is al gerefe-
reerd naar de Woonagenda. Mijn vraag is: Doelstelling op middellange termijn is 10.000 extra 
woningen, wat gaat u daarvan in 2022 realiseren? Leefbaarheid, belangrijk. Met name de kleine 
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kernen staan onder druk. Op termijn overstijgt het aandeel ouderen het aandeel jongeren. 
Vanaf 2024 is deze omslag in Drenthe zichtbaar. Mag ik u verwijzen naar het onderzoek van de 
Groene Amsterdammer en Follow the Money. In iedere dorpskern staat een dorpshuis of buurt-
huis. Dat vinden wij belangrijk, bijvoorbeeld voor de leefbaarheid van het dorp, maar ook voor 
de cohesie van de gemeenschap. Voorzieningen veelal gerund door vrijwilligers. In toenemende 
mate wordt door gemeenten op deze voorzieningen bezuinigd met als argument: Het behoort 
niet tot onze kerntaken. Bezuinigingen eerst, daarna pas een zoektocht naar de rechtvaardiging 
voor deze bezuiniging. En we zijn ook blij met de Sociale Agenda die tot 2023 hierin voorziet, als 
een goed antwoord daarop. Maar laten we ook kijken naar een substantiële bijdrage in de 
Meerjarenbegroting voor 2024 en 2025. Ik denk ook dat de heer Loof dat impliciet heeft mede-
gedeeld. Inmiddels hebben we ook te maken met de energiecrisis. Maatregelen van het demissi-
onaire kabinet richten zich voornamelijk op de huishoudens en bedrijven. En natuurlijk vinden 
wij dat de huishoudens veel meer gecompenseerd moeten worden. Maar dat laten we over aan 
onze fractie in Den Haag. Maar wij kunnen ook aan knoppen draaien. Door bijvoorbeeld aan de 
knop te draaien om buurt- en dorpshuizen te compenseren voor de hoge energielasten. En mid-
dels een eenmalige subsidietoekenning, zodat zij die gebouwen kunnen verduurzamen. Geen 
lening, want dat kunnen ze niet terugbetalen, maar gewoon een subsidie. Voorzitter, we te ma-
ken met twee nieuwe wetten in 2022. De Wet open overheid. Het doel: overheden en semiover-
heden transparanter maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor 
de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te die-
nen. Het vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Hoe gaat u dit binnen de organisatie im-
plementeren? Organiseert u ook bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties en andere 
relevante groepen, zodat zij hier goed kennis van kunnen nemen? En hoe worden wij geïnfor-
meerd? Kunt u ons daarbij ook faciliteren? De verwachting is dat het aantal mensen en groepen 
die daar een beroep op gaan doen enige druk zal brengen op het ambtelijk apparaat. Is het dan 
niet nodig om meer personeel hiervoor aan te stellen? De tweede belangrijke wet is de Omge-
vingswet. Medio 2022 zal die ingaan, het is al vaker uitgesteld, maar er zijn veel veranderingen. 
De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke orde-
ning en natuur. Wat ons opvalt, is dat met name gemeenten hiermee te maken krijgen. De rol 
van de provincie wordt niet expliciet genoemd, maar die is er wel. Dus het zou goed zijn middels 
een notitie ons te informeren wat de consequenties eventueel zijn voor het provinciaal beleid en 
dit verder ter bespreking voor te leggen aan de Werkgroep veranderende samenleving. RUD. 
Voorzitter, we gaan niet meer onze bijdrage herhalen die wij bij de vorige keer hebben inge-
bracht. We hebben toen gevraagd aan het college: Denk erover na, kijk eens naar welke moge-
lijkheden en welke oplossingen u hierin ziet. Ik wil er nog één opmerking bij maken. Ik heb on-
langs het advies gelezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dat ziet er niet goed uit voor 
een aantal Drentse gemeenten. Zij krijgen veel minder geld vanwege die herijking en dat bete-
kent ook een zware druk op die financiële begroting van gemeenten. Daarom pleit ik er ook 
voor om coulant te zijn met betrekking tot eventuele bijdragen die wij van gemeenten verwach-
ten voor de RUD. Voorzitter, ik rond af. Vliegveld Eelde. U stelt op pagina 163 dat Oranjewoud 
niet gaat meebetalen aan investeringen. Dat brengt ons enigszins in verwarring, want wij heb-
ben een flexnotitie door de Statenonderzoekers laten doen. Het lijkt erop dat zij u daarin tegen-
spreken. Want uit de flexnotitie, iedereen heeft het kunnen lezen, iedereen heeft het ontvan-
gen, kunt u lezen dat zij zeggen dat iedereen, ook Oranjewoud, zich dient te houden aan de 
overeenkomst met het Rijk uit 2003 en daarmee ook mee moet betalen bij investeringen. Ten 
slotte voorzitter, 23% reductie op fossiel energiegebruik in Drentse woningen. Gaan we dit ha-
len? Wat is de stand van zaken? Welke versnellingsinstrumenten kunnen nog worden ingezet? 
Voorts voorzitter sluiten we ons aan bij de opmerkingen van de PvdA met betrekking tot de 
schoolpleinen. Daarmee moet ik één correctie maken. Kijk, wij hebben ons huiswerk wel gedaan, 
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dan richt ik me even op D66. Wel degelijk zijn ouders, ouderraden, besturen en echt helemaal 
van onderop, betrokken.  
 
De voorzitter: Maar, u bent klaar met uw betoog.  
 
De heer Pormes: Ik ben klaar voorzitter.  
 
De voorzitter: U krijgt twee interrupties. De eerste is van mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Als het over de schoolpleinen gaat, dan mag mevrouw Deters wel eerst, want 
ik ga over iets anders interrumperen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Deters, wat een hoffelijkheid ineens.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Zoals mijn vader ook heet: Kleine Deters. Voorzitter, dank u wel. Ik vind 
de opmerking erg suggestief van de heer Pormes, dat u uw huiswerk gedaan hebt in tegenstel-
ling tot D66, over de schoolpleinen. Dus ik zou graag een toelichting willen waarop u die uit-
spraak baseert.  
 
De heer Pormes: Nee, ik heb ander huiswerk gedaan. Want u vertelde in uw bijdrage dat u vindt 
dat kinderen, schoolbesturen, scholen betrokken moeten zijn bij het ontwikkelen van het plan. 
Wat wij hebben begrepen is dat dat juist heeft plaatsgevonden. We kunnen daarin verschillen, 
in beoordeling en we kunnen verschillen bij het bespreken van dit stuk. Ik heb nog een klein-
dochter op de basisschool, dus ik praat ook met die leerkrachtenen. Mijn kleindochter is net gis-
teren 5 jaar geworden, dus die… maar die vindt het wel leuk om in het groen te spelen. Dus we 
kunnen daarin verschillen, dat geeft niet.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters tweede keer.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Ik zal alle familierelaties niet naar voren bren-
gen, maar als D66-fractie hebben wij een aantal scholen bezocht. En de scholen gaven aan dat 
zij juist op die manier… Ik heb Drijber specifiek als voorbeeld genoemd. genoemd, maar dan 
vind ik het erg voorbarig dat u dat omschrijft als huiswerk mijnheer Pormes en ik neem daar af-
stand van. Laat ik me daartoe beperken.  
 
De heer Pormes: Heel belangrijk is dat we het allemaal steunen. Ja toch?  
 
De voorzitter: Dit was even voldoende. Dan gaan we naar mevrouw Zuiker. U wilde nog een an-
der onderwerp even te berde brengen.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja klopt. Dat gaat over een ander onderwerp, want het gaat over het begin 
van de bijdrage en ik wachtte even tot er misschien meer werd gezegd. Maar aangezien we nu 
aan het einde van de bijdrage zijn, dacht ik, ik moet er nu even naar vragen. Want u zegt: Wij 
zijn er eigenlijk wel voor dat wij in Drenthe, we hebben het nu over stikstof en boeren, dat wij 
in Drenthe misschien wat meer en wat sneller maatregelen nemen, ook al zijn we dan zeg maar 
strenger dan het Rijk. Dat is natuurlijk in tegenstelling met het huidige collegeprogramma. Dus 
wat ik graag wil weten is: Is GroenLinks eigenlijk wel ervoor om dat gedeelte van het collegepro-
gramma te herzien, gezien de nieuwe omstandigheden?  
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De voorzitter: Meneer Pormes.  
 
De heer Pormes: Ik denk dat u het zo moet interpreteren: Collegeprogramma’s zijn geen doctri-
nes, ze zijn altijd geplaatst in de context van de tijd. Dat was toen ook aan het begin van het col-
legeprogramma. Maar we zien dat de afgelopen jaren ontzettend veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden. De stikstofproblematiek is veel ernstiger geworden. En dan moet je op een ge-
geven moment kijken, we hebben toen dat en dat besloten, in hoeverre geeft dat nog in vol-
doende mate antwoord op de problematiek. Maar kijk, er zijn ook een aantal maatregelen die 
wij mogen doen. Maar dat doen we onvoldoende. Ik vind namelijk dat er veel extra inzet moet 
komen op het controleren en handhaven op de vergunde ruimte in het kader van het besluit 
emissiearme huisvesting. Ik vind ook dat wij boeren in bescherming moeten nemen. Want die 
hele stikstof gaat helemaal naar al die boeren, terwijl het eigenlijk gaat om de boeren aan de 
randen van de NNN-gebieden. Dus, grijp nou daar hard in, dan ontlast je de andere boeren. Als 
je dat niet doet, dan zijn alle boeien los en dat willen we niet.  
 
De voorzitter: Dat was de reactie dan. Mijnheer Blinde van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u voorzitter. Ik vond dat mevrouw Zuiker eigenlijk een heel interessant 
punt aansnijdt, want zoals ik de woordvoerder van GroenLinks hoor, neemt hij eigenlijk afstand 
van het coalitiebeleid. We hebben volgens mij nog niet zo heel erg lang geleden, ik bedoel we 
praten over vele jaren maar volgens mij praten we over maanden, dat we het Koersdocument 
hebben vastgesteld. Ook uw partij heeft dat vastgesteld en ik hoor u nu uw teksten bezigen van: 
We moeten keihard die boeren aan de randen aanpakken, we moeten de handhaving opscha-
len. Gaat u dit ook concreet maken? Gaat de fractie van GroenLinks ook tijdens de Begroting 
daadwerkelijk met voorstellen komen die dus verder gaan dan het huidige collegebeleid? Boter 
bij de vis inderdaad. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: het zijn uw woorden natuurlijk. U gebruikt grote woorden. Die heb ik niet ge-
bruikt. Ik heb ook geen afstand genomen. Dus u moet wel juist mijn woorden citeren en inter-
preteren. Wat wij hebben gezegd, hetzelfde als dit: Als wij een afspraak maken om alleen maar 
de paraplu op te zetten in de herfst en in de zomer gaat het regenen, dan ga je toch niet zeg-
gen we steken die paraplu niet op. Soms is het nodig om naar buiten te kijken, om even bij Jan 
Tinbergen te blijven. Je kijkt naar buiten en je ziet allerlei nieuwe ontwikkelingen. Daar speel je 
op in. Dat betekent niet dat je afstand neemt van het collegeprogramma. Wat wij doen is, wij 
stellen iets aan de orde en vragen aan het college: Bent u het met ons eens? Een ander voor-
beeld dat we hebben gegeven, is bestaand beleid. Alleen, we zouden wat meer extra inzet kun-
nen doen, om te controleren of het vergunningensysteem nog wel goed wordt gemonitord. Dat 
is alles. En dat is bestaand beleid. Alleen, het zou met meer inzet moeten gebeuren om dat te 
controleren. Daarvoor pleit ik.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blinde, dat was een vrij complete reactie dacht ik.  
 
De heer Blinde: Dat lijkt me ook. Dank u wel, want dat was inderdaad vrij compleet en ik maak 
hieruit op dat de soep dus niet zo heet wordt gegeten als de heer Pormes hem opdient. Dank u 
wel.  
 
De heer Pormes: Ik dien het wel mooi op, alleen u probeert er iets anders van te maken.  
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De voorzitter: Waarvan akte en daarmee is de bijdrage van de heer Pormes tot een einde geko-
men. Dan gaan we gauw verder met de fractie van de SP, mevrouw Dikkers. Na de SP-fractie vol-
gen nog de PVV-fractie en de fractie van Sterk Lokaal. Mijnheer Steenbergen u moet nog even 
geduld hebben. Het woord is nu aan mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Even vooraf: De leesbaarheid van de P&C-stukken is in 
overleg tussen de Werkgroep programmabegroting en GS inmiddels wel verbeterd, maar de con-
creetheid van de informatie laat nog steeds wel wat te wensen over. We vinden nog steeds niet 
veel concrete informatie, met name daar waar de te bereiken resultaten niet worden geëxplici-
teerd. Om je controlerende taak goed uit kunnen voeren moet je daar waar dat kan wel zien 
welke concrete doelen en resultaten nagestreefd worden. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. 
Het zou mooi zijn als we aan de voorkant in tussenrapportages en bij evaluatie wat transparan-
ter en meer inzicht krijgen. In de inleiding wordt gesproken over gespannen markten. Met name 
het vinden van betaalbare woonruimte wordt er uitgelicht. In programma 2, Toekomstbestendig 
wonen, wordt een groot aantal initiatieven genoemd. Daar zijn wij absoluut voor. De Woon-
agenda zet in op het bevorderen van balans tussen vraag en aanbod. Het wordt bekostigd uit de 
Investeringsagenda en middelen van het Rijk voor de inzet van een impulsteam. Goede plannen 
worden ondersteund daar waar een extra zetje welkom is. Heel mooi, prima. Wij helpen ge-
meenten en woningbouwcorporaties met de programmering van woningbouw. En die opsom-
ming gaat nog verder. Bij de beantwoording van de technische vragen kwam ik er eentje tegen, 
een vraag van het CDA, hoe het kan dat de verhouding tussen de onder kerngegevens sociale 
structuur genoemde woningvoorraad met een toename van ongeveer € 500 per jaar, niet 
strookt met de ambities. En het antwoord vraagt wat mij betreft om een reactie. Want wat er 
eigenlijk gezegd wordt, is: Dit is het gevolg van marktwerking. En helaas, daar zijn de minst 
draagkrachtigen de dupe van. Mijn vraag aan de gedeputeerde is: Wat gaan we daar nou aan 
doen in Drenthe? Welke initiatieven kan en wil de provincie hier nog toevoegen? Financiële 
ruimte is er wel. Dan met betrekking tot Milieubeleid & bodem & ondergrond. Daar zouden wij 
toch eigenlijk ook wel een opmerking verwachten over de pilot met betrekking tot de bodem-
verzakking in Zuidoost- Drenthe. Er loopt een pilot van de provincie, gemeente Emmen, Water-
schap en de NAM. Het rapport van Fugro is dit voorjaar opgeleverd, met het advies vervolgon-
derzoek te doen vanwege de complexiteit. De focus ligt hier op de gemeente Emmen. Omdat 
het initiatief vanuit de regio Nieuw-Amsterdam - Veenoord is gekomen. Maar het stopt natuur-
lijk niet bij een gemeentegrens. Schrijnend is dat een goede 100 m over die grens bij Zandpol, 
dus gemeente Coevorden, mensen met minimaal gelijke schades geen gehoor kregen. Want, dat 
valt niet binnen de pilot. Voorzitter, hier zou de provinciale regierol duidelijker gepakt moeten 
worden wat ons betreft. De zin op bladzijde 22 ‘Daarbij bereiden wij ons voor op de overdracht 
van een deel van onze bodemtaken aan de Drentse gemeenten’ roept een paar vragen op. Heeft 
dit nog invloed op de Aanpak schade bodemdaling, zoals hierboven genoemd? En die aanpak 
zal hoogstwaarschijnlijk ook een financiële component hebben. Dat vinden we niet terug in de 
Begroting. En de vraag of de regierol wel bij de provincie blijft. Dan de Regionale Economie. Dat 
de lobby voor Rijksfinanciering van de mindere opbrengsten in 2022 gevoerd wordt, leidt hope-
lijk tot een gewenst resultaat. En de steun voor het in stand houden van alle culturele basis- in-
frastructuur juichen we van harte toe. Dat er gewerkt wordt aan een goede ontsluiting en infra-
structuur is goed. Dat hier nu weer de landzijdige gebiedsontwikkeling van GAE als belangrijke 
economische impuls opgevoerd wordt, vinden we wel een hoog wishful thinking niveau hebben. 
Het toewerken naar een realistisch verdienmodel voor GAE staat expliciet genoemd. Maar het 
gehanteerde uitgangspunt, namelijk dat de overheid zal bijdragen aan beheer en instandhou-
ding, getuigt wat ons betreft niet van erg veel realiteitszin. Zie ook de tekst op pagina 163 met 
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betrekking tot de verbonden partijen in GAE. Een vrij zakelijke weergave van de stand van za-
ken. De SP vraagt zich bovendien af of GAE als verbonden partij niet aan herijking toe is. Want 
voldoet dat wat geschetst wordt nog aan de doelstelling en eisen zoals deze voor de GAE als ver-
bonden partij ooit geformuleerd zijn? Dan naar aanleiding van Programma 4. Op bladzijde 52 
geeft het college aan dat het voor ons vaststaat dat de noodzakelijke ruimtelijke ontwikkeling 
gepaard moet gaan met uitstekende spoor- en busverbinding in en naar het noorden. Helemaal 
mee eens. Maar voor ons is een uitstekend OV pas uitstekend als ook onze inwoners die in de 
kleinere kernen wonen, gewoon de bus kunnen pakken. In de huidige situatie is dat niet van-
zelfsprekend. Daar hebben wel meer mensen op gewezen. De vertaling van de genoemde ambi-
tie is erg summier: Het optimaliseren van de dienstregeling van het OV. Met zo’n niets zeg-
gende, maar ook niet onware doelstelling, bereiken we helemaal niets. Tenslotte onder het 
kopje Mijnbouw. Hier ook de focus op schadeafwikkeling als gevolg van gaswinning. Heel erg 
terecht. Maar waarom nou specifiek gaswinning? Als het gewoon het gevolg van mijnbouw ge-
noemd wordt, heb je alle mijnbouwactiviteiten afgedekt, inclusief olie- en zoutwinning. De 
doelstelling is: Mijnbouw in Drenthe met een groter draagvlak onder de lokale bevolking. Dat 
gaan we doen door advisering over mijnbouw schadeafhandeling en betrekken van inwoners. 
Adviseren is prima, maar helpen we daarna ook daadwerkelijk met het verhalen van schade en 
staan we onze inwoners echt bij? Dat is een vraag die voor ons wel bovenaan blijft staan. Tot zo-
ver.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan is de arena nu voor mijnheer Uppelschoten en 
dan sluit mijnheer Steenbergen straks af. De heer Uppelschoten van de PVV-fractie heeft het 
woord. Die heeft mij vooraf verteld: Maximaal vijf minuten? Daar kom ik lang niet aan. Dus dat 
gaan we bijhouden.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik zal op de tijd letten, maar zoals u 
weet heb ik daar wel eens wat moeite mee. Het is wat ons betreft een heel duidelijke Begroting. 
En daar zijn we blij mee. Je kunt er heel veel in terugvinden, soms met wat zoeken. Ik heb heel 
veel begrotingen meegemaakt hier in de Staten en ik zie een duidelijke lijn in het verbeteren, de 
leesbaarheid, van de Begroting. Dus dat is wat ons betreft een compliment aan GS en aan de 
ambtelijke staf. De Begroting is wel een beetje een saaie Begroting. Het is gewoon een vervolg 
van de ingeslagen weg, maar daar hebben wij in tegenstelling tot de andere sprekers wel begrip 
voor. Want als het zo onzeker is, dan is het volgens ons verstandig om toch even voorzichtig te 
zijn met het doen van nieuwe uitgaven. En grote, wilde dingen moet je dan juist niet doen. We 
zijn blij dat de vrij besteedbare ruimte weer aanwezig is en ook weer in de miljoenen loopt. Het 
is zonde dat we helaas geen Investeringsagenda meer hebben en dat we dus geen grote pro-
jecten kunnen starten om de situatie na de coronacrisis aan te pakken. In deze beschouwing wil 
ik niet ingaan op de cijfers. De cijfers zijn wat mij betreft duidelijk en daar kun je van alles van 
vinden, maar dat hoeft niet. Wat wel duidelijk wordt in deze Begroting nu, heeft vooral te ma-
ken met de inleiding bij ieder hoofdstuk, dus het beleid wat er voorgestaan wordt en de verwij-
zing naar de onderliggende stukken. Dat wij meer kunnen praten over: Wat is nou de achterlig-
gende reden, als je naar deze cijfers kijkt? Wat is het kader dat gehanteerd wordt bij de verschil-
lende programmaonderdelen? Dan ga ik even naar de rol van PS. Ik heb het idee dat PS zou 
moeten weten: Wat zijn de kaders die gehanteerd worden bij alle begrotings- onderdelen? En 
laten we eens kijken naar die kaders. PS zou volgens mij veel explicieter moeten weten: Wat zijn 
die kaders dan? En dan kunnen we ook zien naar onze mening, dat de kaders conflicterend zijn. 
PS is dan ook degenen die moet besluiten welke kaders en welke situatie de voorkeur verdienen. 
Of, de voorkeur verdienen, de prioriteit krijgen. Dus laat ik maar zeggen: welke kaders kun je 
nou zien als je naar de verschillende onderdelen kijkt? En het is eigenlijk een vraag, want het is 
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een inschatting van ons, maar goed, we kunnen ons ook vergissen. Het eerste kader wat je ziet, 
is dat alles moet passen binnen het kader van Natura 2000. Volgens ons is er geen balans tussen 
economie en ecologie, want de doelen van Natura 2000, dat kader, heeft de prioriteit. Natuur 
moet verbeterd worden, hersteld worden, in het bijzonder de biodiversiteit en natuurlijk de 
kwaliteit van bodem en water. Die zijn belangrijk. Maar ik wil wel zeggen: Het is een heel inper-
kend kader. Wat wij missen, is dat er geen kader is voor de woningbouw in Drenthe. Er wordt 
wel gezegd: Er zouden 10.000 huizen moeten komen, of woningen moeten komen. Maar hoe 
dat moet gebeuren en hoe bepalend dat kader is, dat het kader eventueel belangrijker kan zijn 
dan het kader van de Natura 2000, dat wordt niet aangegeven. Wat ook duidelijk is, is dat er 
een kader is voor de stikstof- en CO2-reductie. Dat kader is aanwezig, maar er wordt ook ge-
zegd: De doelen worden waarschijnlijk aangescherpt. Hoe bepalend is dat? Hoe gaat dat kader 
dan andere kaders beïnvloeden? Er is ook geen kader voor de energiearmoede te bestrijden. Er 
wordt doorgegaan met het afschaffen van de fossiele brandstoffen en met name van aardgas. 
De discussie die we net gehad hebben over belastingen, lagere belasting op de energierekening, 
ik zou eens voorstellen: Kijk eens naar die energierekening. Dan zie je dat er veel belasting zit, 
maar dat er nog iets raarder is, dat je ook nog BTW betaalt over de belasting. Dus het geld wat 
je eigenlijk aan de overheid geeft, is proportioneel veel. Je zou ook kunnen kijken, en laat ik 
nou maar een suggestie doen, er is net gezegd over hoe zou je dat in de vrije markt kunnen ver-
lagen, misschien dat het mogelijk zou zijn door mee te helpen dat we vrij veel aardgas uit Rus-
land gaan krijgen. Want over de tweede aardgasleiding is veel gedoe, of die wel aangelegd kan 
worden door de OC. Maar als er voldoende aardgas zou zijn, dan neem ik aan dat de prijzen in 
Europa ook veel meer naar beneden zullen gaan en dat de gewone mensen veel minder zouden 
hoeven te betalen voor hun energierekening. Een kader dat we ook niet goed kunnen vinden, is 
het kader om de armoede te bestrijden, zeker onder kinderen. Er wordt verwezen naar de koop-
krachtplaatjes, terwijl ik denk, je zou ook kunnen kijken naar dingen die in Drenthe veel zicht-
baarder zijn. Dat is met name: Wat gebeurt er bij de voedselbanken? Hoeveel zijn er en hoeveel 
wordt er opgehaald? Je zou kunnen kijken: Wat er gebeurt met kringloopwinkels. Je zou kun-
nen kijken: Hoe gaat het met de schuldsanering in Drenthe? Neemt dat toe of af? Dat zijn veel 
betere indicatoren volgens ons dan de koopkrachtplaatjes die Den Haag produceert.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, wilt u afronden?  
 
De heer Uppelschoten: Ik ga mijn best doen. Voor het oplossen van de woningnood: Een kader is 
nodig voor het bouwen, maar er is ook een kader nodig om te zeggen, en dat zouden wij graag 
willen, dat de woningen die gebouwd worden en die beschikbaar zijn in Drenthe, vooral voor de 
inwoners van Drenthe zijn en minder voor de asielzoekers. Er zou ook een kader moeten zijn 
voor de gezondheid. Dat we zeggen: De gezondheid van de bewoners van Drenthe zou niet ge-
schaad mogen worden bij alle dingen die we doen. Dat dat ook een afweging is. Dan wil ik nog 
zeggen: Er staat in dat wij aan participatie gaan doen op grond van de Omgevingswet. Ik denk 
dat het kader zou moeten zijn, dat wij als PS willen dat de burger meer betrokken wordt bij 
waar wij mee bezig zijn en dat dat niet een gevolg is of opgelegd wordt door de Omgevingswet. 
Eigenlijk is dus mijn oproep aan GS: Geef expliciet aan wat de kaders zijn die jullie hanteren. En 
ik ga ervan uit dat die kaders conflicterend zijn, maar laten we dan hier in PS de discussie heb-
ben welke kaders prevaleren in een bepaalde situatie. Want nu zijn het alleen maar cijfers en 
dan gaan we met geld schuiven, maar de achterliggende kaders die gehanteerd worden, zijn 
dan niet duidelijk. En PS zou juist een afweging moeten maken en ook de moed hebben om 
soms van kaders af te wijken. Dus niet natuurdoelen sterker te maken. Je zou ook het lef moe-
ten hebben om ze in bepaalde situaties minder te maken. Misschien moeten de boeren in de 
buurt van Natura 2000-gebieden juist wel ontzien worden en juist niet strenger aangepakt.  
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De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, het kader van uw tijd is wel voorbij zo’n beetje. Maar u 
wordt gered door mevrouw Zuiker, die wil u graag een vraag stellen.  
 
De heer Uppelschoten: Daar ben ik dank daarvoor.  
 
Mevrouw Zuiker: Het kader van de natuur. Dat is het belangrijkste kader dat er is. Zonder natuur 
geen mens. Zonder dieren geen mens. Zonder insecten geen mens. Wij zijn onderdeel daarvan. 
Dus u kunt wel zeggen: Dan maar geen natuur, we kunnen hier alles asfalteren, is ook lekker 
makkelijk inhalen en zo, maar dan hebben we gewoon geen leven meer. Dus het is gewoon het 
belangrijkste kader dat er is. Dat vind ik op zich goed dat u die discussie wil openen.  
 
De heer Uppelschoten: Het kader. Ik denk, mensen hebben ook woningen nodig. Een kader dat 
je woningen bouwt en dat de hoeveelheid woningen die je bouwt misschien kan botsen met de 
eisen die je aan de natuur stelt. En dat je daar een afweging in maakt, dat die eisen dan best wel 
eens wat minder kunnen zijn of op bepaalde plekken anders. En dat het niet zo is dat de eisen 
van de natuur altijd boven andere eisen gaan. Het kan ook zijn de eisen van werkgelegenheid…  
 
De voorzitter: Het is voldoende helder gemarkeerd mijnheer Uppelschoten. Mevrouw Zuiker nog 
even in tweede termijn.  
 
Mevrouw Zuiker: Er is gewoon één kader. Het kader waarop wij wonen, dat heet Aarde, de pla-
neet, en dat is het kader. Dat is echt de grens waar wij mee te maken hebben. En als die grens 
niet wordt gerespecteerd, dan houdt het gewoon op.  
 
De heer Uppelschoten: Maar een kader kan ook zijn, dat mensen een levenswaardig leven willen 
hebben. En als je in de natuur leeft, alleen maar in de natuur leeft, dat dat niet levenswaardig is 
en dat daar ook kaders uit voorkomen. Dat mensen huizen willen hebben, werk willen hebben, 
gezondheidszorg willen hebben en dat ook eisen stelt aan het andere kader.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, ook de Staten willen graag een levenswaardig bestaan 
hier intact houden. Dat betekent dat uw bijdrage nu wel ten einde is.  
 
De heer Uppelschoten: Met alle plezier.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij verder met de laatste fractie, en dat is mijnheer Steenbergen van 
Sterk Lokaal. Ik doe geen uitspraken meer over ingeschatte spreektijden. We gaan het gewoon 
horen. Mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp, ik krijg alle tijd om mijn inbreng te 
gaan verzorgen. Dit is de voorloper voor 10 november. Dan krijgen we de Algemene Beschou-
wingen. Dus we nemen nu als Sterk Lokaal nu ook maar een gedeelte mee van wat in de Alge-
mene Beschouwingen aan de orde zal komen, om zo niet in herhaling te vallen. In de eerste 
plaats dank aan alle mensen die aan deze Begroting hebben gewerkt. Dat is elk jaar weer een 
enorme klus. Een goed leesbaar boekwerk, maar soms her en der ontbreekt er nog iets aan de 
concreetheid van de doelen en de maatschappelijke effecten. En om als Provinciale Staten goed 
te kunnen controleren, zijn heldere doelstellingen toch voorwaarden. Er zijn enorme stappen 
gezet, maar het kan beter. Wederom is er een meerjarige sluitende Begroting gepresenteerd 
met een aantal accenten die mede vanuit PS zijn aangedragen. Dat daarin een aantal accenten 
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zijn aangebracht om woningbouw te stimuleren, vinden wij bittere noodzaak en verdient blij-
vende aandacht, met name betaalbare woningen voor onze jongeren. We zien dat niet bij alle 
gemeenten voldoende uitbreiding aanwezig is. Is GS bereid daar waar nodig gemeentes extra 
ondersteuning te geven? We denken dan niet alleen in financiën, maar misschien ook wel in 
man- of vrouwkracht. Ik ken gemeenten waar op dit moment de bezetting van RO 25% is van de 
normale bezetting, omdat het gewoon heel veel krapte op de arbeidsmarkt is. Misschien, dat is 
al eerder genoemd in een van de andere bijdragen, zou het impulsteam daar misschien een rol 
in kunnen spelen. Er is ook een motie aangekondigd over de knelpuntenpot, ook dat zou even-
tueel daarbij een oplossing kunnen zijn. Er zijn wel aandachtspunten met betrekking tot de fi-
nanciële toekomst. Een aantal zaken zijn uiterst onzeker en dan denken we met name aan het 
Provinciefonds en het BTW-fonds. Kunnen GS ons meenemen of iets zeggen over de mogelijke 
uitkomst van deze ontwikkelingen? Want deze lopen al een tijdje en dat zal tot een bepaald 
doel gaan leiden en wij zijn daar eigenlijk wel benieuwd naar. Daarnaast, wat de ChristenUnie 
aangaf over zorgen en de reserves, die zorgen delen wij ook. Covid-19. Vorig jaar hadden we het 
bij de Begroting, bij ons behandelen van de Begroting, ook over Covid-19. Ook nu hebben we 
daar zeer zeker mee te maken. We zitten nu wel gezamenlijk hier weer vlak bij elkaar, maar wat 
de voorzitter al aangaf, hoe lang gaat dat duren? Ik hoop dat dit blijvend is, maar we kunnen 
daar niets van zeggen en dat geldt ook voor onze Begroting van 2022. Hoe zal de uitvoerings-
kracht zijn van de Begroting 2022 rekening houdend met Covid-19? Dan ook even, want er zijn 
een aantal dingen die toch een rol spelen en die in Covid-19 aandacht verdienen. Dan denken 
we nu in de eerste plaats aan het OV-vervoer. Dat zien wij als een groot aandachtspunt, ook als 
gevolg van Covid-19. Er is een lobby bezig naar het Rijk voor extra financiën bij minder opbreng-
sten vanuit het OV. Misschien kan het college ons daar iets meer over vertellen. En dan even een 
aantal punten die door andere fracties ook benoemd zijn. Dan begin ik even met de RUD. Wij als 
Sterk Lokaal hebben toch een iets andere mening over de RUD dan het CDA heeft. Wij denken 
dat de RUD eens goed moet kijken naar de basis hoe het is opgezet en vanuit de basis moet 
gaan redeneren om toch op een efficiënte manier het werk te gaan doen. Wij zeggen niet dat 
het niet 100% efficiënt is, maar wij denken wel dat daar slagen in te slaan zijn. De PvdA had het 
over een motie over energie. De PvdA krijgt ons aan hun kant als zij daarin ook de dorpshuizen 
meenemen. Wij krijgen nu al signalen van dorpshuizen die een voorlopige berekening hebben 
van wat ze volgend jaar per maand moeten betalen, die soms 200% hoger is dan het huidige ta-
rief. Dat is voor die dorpshuizen gewoon onbetaalbaar. En dan wil ik mijnheer Tuit niet teleur-
stellen, die zit helemaal achterin de zaal. Ook van de groene scholen hebben wij wel een reactie. 
Wij vinden het eigenlijk een beetje vreemde gang van zaken. Eerst geld aan de provincie vragen 
en dan gaan kijken, kunnen we onze partners ook inbrengen. Ik denk dat het veel logischer zou 
zijn, dat eerst de partners gaan kijken wat kunnen we financieel doen? En dan kunnen we als 
provincie, als het nodig is, het laatste zetje daaraan geven.  
 
De voorzitter: Een interruptie van mijnheer Blinde op een vorige opmerking.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Ja, want ik hoorde de heer Steenbergen van Sterk Lokaal 
zeggen, de PvdA vindt ons aan hun zijde, als zij de dorpshuizen meenemen. Maar als ik mijn pri-
oriteiten goed op een rijtje zet, dan zou ik denken: Mensen wonen niet in dorpshuizen, mensen 
wonen in woningen. Zou je die niet eerst bovenaan je prioriteitenlijstje zetten en dan, als er 
geld over is, die dorpshuizen meenemen? Hoe kijkt de heer Steenbergen tegen mijn vraag aan?  
 
De heer Steenbergen: Ik ben het met u eens. Ik weet dat de PvdA komt met ‘voor inwoners’ en 
daar zien wij graag aan toegevoegd de dorpshuizen. Want de dorpshuizen zijn wel zeker een 
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onderdeel van het sociale leven in elke gemeente en in elk dorp. Dus op zich: Inwoners belang-
rijk, maar we vinden dat dorpshuizen daarbij aansluiten ook belangrijk.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters wil daar nog even op ingaan.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter, ik vraag me af, en daarmee de vraag aan de heer Steen-
bergen: U pleit nadrukkelijk voor dorpshuizen, maar ik denk dan ook, waarom sportlokalen bij-
voorbeeld niet? Want die lijkt me zeker zo relevant als we het over bewegen en dergelijke heb-
ben. Dus waarom dat onderscheid of heb ik u niet goed begrepen?  
 
De heer Steenbergen: Mij ligt heel goed voor de bril op dit moment dorpshuizen, omdat ik daar 
deze week mee geconfronteerd ben. Ik denk uiteraard veel breder. Ik denk ook in sportgebou-
wen en verenigingen en bij al die partijen zal er een probleem zijn met het betalen van energie. 
Dat ben ik helemaal met u eens.  
 
De voorzitter: U gaat nu richting een afronding?  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, nog sterker, ik had net afgerond. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk op de klok. We zouden direct door kunnen 
gaan, maar ik ga toch voor een korte pauze, zodat we even de benen kunnen strekken. Ik stel 
voor dat we verder gaan om 11.58 uur.  
 
De voorzitter: Zullen we weer gaan zitten dames en heren. Het is nog net twee 11.58 uur. Wij 
gaan verder met de behandeling van de Begroting 2022 en voor zover u dat niet helemaal 
scherp heeft, er komt geen tweede termijn. Dus dan weet u dat vast. Dat betekent alleen een 
eerste termijn en mist u in die eerste termijn toch een aantal opmerkingen waar u toch reactie 
op wil, probeer dan even direct te reageren, zodat we zo weinig mogelijk nabranders krijgen. 
Zie daar nog de kleine opening. Mijnheer Loof.  
 
De heer Loof: Dat kan vanaf de plek zelf, om even te reageren? Of moeten we iedere keer naar 
de…  
 
De voorzitter: Dat kan dan inderdaad vanaf de plek zelf, om de snelheid er een beetje in te hou-
den. In feite hebben wij op de vergadering van 10 november een enorme tweede termijn, dus 
daar kan iedereen naar hartenlust gebruik van maken. Het college heeft in totaal een spreektijd 
van…  
 
De heer Pormes: Maar dan verwacht ik voor de volgende keer dat het wel vooraf wordt medege-
deeld, want in de stukken staat gewoon tweede termijn 2 minuten.  
 
De voorzitter: Ja, dat klopt.  
 
De heer Pormes: Anders gaat u de spelregels veranderen tijdens het spel.  
 
De voorzitter: Dat doe ik soms en ook wel graag eigenlijk. Ik kijk ook een beetje op de klok en ik 
hoor nog geen tegenspraak, behalve dan dat u zegt van: Ik had het graag wat eerder gemeten. 
Maar probeer nou met zijn allen het in één ronde af te wikkelen, dan help je elkaar ook en dan 
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zijn wij vanavond allemaal keurig voor 21.55 uur weer thuis. Het woord is aan de heer Bijl en 
achtereenvolgens komen alle collegeleden aan de bak. Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter dank u wel. Natuurlijk valt er het nodige te zeggen bij een begro-
ting, maar over het algemeen proef ik, zie ik instemmende geluiden bij het stuk dat voorligt. 
Misschien wel teleurstelling over de nieuwe ambities die sommigen van u en ik zien. Aan de an-
dere kant denk ik dat het ook goed is dat we even het kader, een kader, schetsen waarin eigen-
lijk bij de Voorjaarsnota wordt aangegeven wat de nieuwe zaken zouden moeten zijn die in de 
Begroting zouden moeten worden meegenomen. Maar volgens mij is dit de vertaling van dat-
gene wat bij de Voorjaarsnota is besproken. Dus in die zin opereren we binnen dat kader. Maar 
het staat u natuurlijk vrij om met initiatieven te komen, met vragen van voortschrijdend inzicht, 
of actualiteit of wat dan ook, waarvan u zegt: Daar moet wat mee gebeuren. Dan kom ik met-
een even bij een vraag van: Wat zouden we met de vrije ruimte kunnen doen? De meeste porte-
feuillehouders financiën zeggen dan zo weinig mogelijk, want dan kun je dat in de reserve stop-
pen, dat is goed voor de degelijkheid van de provinciale financiën. Maar we zijn er natuurlijk 
niet alleen voor de degelijkheid maar ook om de Drentse burgers te dienen. Als ik u een advies 
mag gegeven vanuit het college, dan zouden wij zeggen: Richt u in eerste instantie op de vrije 
ruimte die er nog is van dit jaar, als u dat zou willen. Dat is ongeveer € 5 miljoen. Besef wel dat 
als u dat besteedt, dat dus in mindering komt op het rekeningresultaat en de financieringsre-
serve daardoor ook minder gevoed zal worden. Maar goed, dat is aan u. En het plan Tuit, zoals 
dat door iemand genoemd werd, of u dat wel of niet wilt, zou dan uit die ruimte kunnen. Ver-
der een algemene opmerking voorzitter. Dat was over de leesbaarheid. Dan kijk ik toch even 
naar de heer Uppelschoten, omdat die een redelijke staat van dienst heeft in het Drents parle-
ment. En als hij zegt dat hij het beter vindt worden, dan hecht ik daar waarde aan. Maar ik hoor 
ook dat sommige zaken nog concreter kunnen. U kent mijn standpunt, dat zeg ik altijd, als u er 
blijer van wordt en het werkbaar is voor onze organisatie, dan is er niets op tegen om nog weer 
een stap te zetten in de ontwikkeling van de begrotingsstukken. Aan de andere kant moeten we 
ons realiseren dat we nog wel wat zaken ook gewoon in beleidsstukken hebben vastgesteld, 
met jaarlijkse evaluaties en ook aan de hand daarvan kun je volgen hoe beleidszaken zich ont-
rollen. Maar aan de andere kant, wat ik net heb gezegd, als u zich eraan hecht om daar toch 
nog wat meer van terug te zien in de Begroting, dan zou ik zeggen, doe dat via de werkgroep 
voor de Begroting in samenspraak met het college en onze organisatie. Dan blijven we werken 
aan een verbetering van de begrotingsstukken. De heer Velzing doet een suggestie voor een vi-
deo, een soort van publieksversie van de Begroting om die helder te maken. We hadden in het 
verleden de Nota van aanbieding. Dat was een soort van publieksversie. Die hebben we niet 
meer, dat was immers een papieren vorm, maar als u met zijn allen zegt: Wij willen toch op de 
een of andere manier daar weer wat mee doen, natuurlijk, dan is dat ook aan u om dat aan te 
geven. Dan kunnen we het op papier doen of met video of allebei, maar dat horen we dan 
graag van u. De reserves, dat is dat is ook een punt van, ik zou zeggen, de bijna jaarlijks terugke-
rende aandacht. En dan neem ik toch maar even het voorbeeld van de reserves voor natuuront-
wikkeling. We krijgen aan het begin van een periode van het Rijk € 754 miljoen euro om gedu-
rende een groot aantal jaren een bepaald doel te bereiken. En dan weet je van tevoren, we zijn 
niet € 754 miljoen rijker geworden, nee, we hebben € 754 miljoen gekregen met een opdracht. 
En als het goed is, moet aan het eind van die periode de opdracht zijn ingevuld inhoudelijk en 
dan staat de stand weer op nul. En dat is een hele logische verklaring waarom de stand van re-
serves op een bepaalde manier kan teruglopen. Soms zie je dat de reserves ook weer wat oplo-
pen. De mobiliteitsreserve loopt niet echt terug. Dat is nog een behoorlijke reserve, om met 
name ook de cofinanciering, dat kan ook niet alleen met het Rijk maar ook met gemeenten zijn, 
tot stand te brengen van bepaalde investeringen. Daar zit nogal enige ruimte in. Je moet dus 
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niet ongerust worden op zich als reserves teruglopen, maar ik denk dat je per reserve die analyse 
moet maken: Hoe is die ontstaan? Waar is die voor bedoeld? En wanneer is die eindig? Dan, 
even kijken, als het gaat om de financiële opmerkingen, ik denk dat ik daar het meeste wel van 
heb gehad. De heer Uppelschoten vindt het jammer dat er geen nieuwe Investeringsagenda 
meer is, maar ik zei al, het staat hem natuurlijk vrij om met initiatieven te komen. Dat kan 10 no-
vember, dat kan ook volgend jaar. Dus dat is denk ik ook aan u wat u daarmee wilt. Dan kom ik 
ook toch nog even terug op die vrije ruimte. U ziet door de jaren heen dat de vrije ruimte wat 
fluctueert.  
 
De voorzitter:  
 
De heer Blinde: Even een interruptie van mijnheer Blinde van JA21. Dank u wel voorzitter. Ik had 
in mijn tekst wel gevraagd eigenlijk, en ook verwezen naar die herziening van het Provinciaal 
belastinggebied, waarbij onder andere het IPO in een werkgroep zat en die heeft ergens in mei 
of zo dit jaar, bij minister Ollongren dus, een stuk aangeleverd waarin, wat mij betreft, best wel 
wat erge dingen staan. Maar mijn vraag was eigenlijk: PS worden helemaal niet betrokken bij 
een mogelijke herziening van Provinciaal belastinggebied. En dat bevreemdt mij. Ik heb al een 
paar keer vragen gesteld over het IPO, maar ik moet zeggen, het wordt mij alleen maar ondui-
delijker. Dus mijn verzoek is om daarop in te gaan. Hoe kunnen wij als PS daar nou meer bij be-
trokken worden? Want dat is uiteindelijk geld dat wij wellicht gaan belasten.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, er spelen een paar zaken. Dat is de mogelijke herziening van het 
Provinciaal belastinggebied. Mogelijk, want we hebben nu de opcenten op de motorrijtuigenbe-
lasting. En het wordt actueel, als er bij een kabinetsformatie besloten zou worden om die motor-
rijtuigenbelasting en de opcenten af te schaffen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar 
moet je 3-5 jaar minimaal voor rekenen voordat dat gebeurt, omdat er dus inderdaad ook een 
andere belasting voor in de plaats moet komen. Het lijkt mij heel nuttig dat de Staten daar ook 
in mee praten, noodzakelijk ook. En er ligt wel een notitie met een veelheid aan mogelijkheden 
en inderdaad, de een is nog erger dan de ander. Vaak is de conclusie dat de bestaande belasting, 
hoe verfoeilijk ook, meestal toch de best is. Als dat de conclusie zou worden, dat de bestaande 
belasting toch de beste is, want we blijven natuurlijk voertuigen houden in Nederland, en als ze 
allemaal elektrisch zijn hoef je geen onderscheid meer te maken in de belasting daarvan, ook 
het Rijk heeft belangen bij een belastingheffing op voertuigen want die krijgt er nog veel meer 
van dan wij, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je ook daar nog over praat hoe dat gewijzigd 
moet worden. Want uw leaseauto levert nu waarschijnlijk in de provincie Noord-Holland het 
geld op om daar de voorzieningen te betalen, want zo krom is het systeem inmiddels gegroeid. 
Maar ik ben met u eens, op de vraag ‘Moeten we het daarover gaan hebben’ zou mijn antwoord 
zijn: Ja. Ik heb daar nog wel wat tijd voor. Het tweede punt: Provinciefonds. Daarvan heeft BZK 
gezegd: Dat willen wij gaan herijken met ingang van 2023. Ik denk dat dat een ambitieus tijd-
pad is, want herijken heeft alleen zin als je ook een andere verdeling krijgt van de middelen 
over de provincies. Anders hoef je het niet te doen. Daarbij is onderscheid tussen het Rijk, de 
provincies en de arme provincies. Zo zijn er nog een paar dingen. De gedachte dat we daar op 
korte termijn eensgezindheid uit kunnen komen, acht ik niet realistisch. Ook dat vind ik een 
punt. Daar kunnen, daar moeten we het met u over hebben. Dus wat mij betreft kan dat gea-
gendeerd worden. Maar het zijn zaken, discussies, die al een aantal jaren lopen en eigenlijk nog 
niet veel verder komen. Veel is afhankelijk van de uitkomst van de kabinetsformatie. Wat er 
gaat gebeuren met het belasten van voertuigen, is de sleutel tot het vervolg. Voorzitter, als het 
gaat om de vrije ruimte, hoe die te besteden…  
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De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten nog even.  
 
De heer Uppelschoten: Even de opmerking over de nieuwe Investeringsagenda. Ik bedoelde te 
zeggen: We hebben de Investeringsagenda nu steeds kunnen voeden, omdat we zelf gelden 
hadden. Natuurlijk kunnen we ook weer een nieuwe Investeringsagenda maken, maar ik neem 
dan aan dat we in een situatie komen dat we dat gaan doen met geld wat we gaan lenen. In 
deze onzekere situatie zou het goed zijn als wij een groot bedrag achter de hand hadden, om te 
kunnen helpen op plekken waar, als de steunmaatregelen wegvallen, kleine rampen gaan ont-
staan. En die mogelijkheid hebben we niet, behalve als wij zelf geld gaan lenen. En dat be-
doelde ik met mijn opmerking over ‘Zonde dat we dat geld van het Investeringsfonds niet meer 
achter de hand hebben’.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, de opmerking werd ook dacht ik door de heer Vianen gemaakt, 
dat het Rijk van plan is miljarden te lenen. Het Rijk heeft een substantieel andere manier van 
werken dan wij. Bij het Rijk wordt een investering in een weg van € 100 miljoen in één keer in 
dat jaar waarin het wordt uitgegeven, ook afgetikt. Dat is het kasstelsel. Als wij € 100 miljoen 
investeren in de weg, dan gaan we dat over 30-40 jaar afschrijven. Dus die vergelijking kun je 
maken. Bij het Rijk is lenen een onderdeel van hun dekking. De dekking bij ons vinden wij in de 
Begroting met de jaarlijkse afschrijving en rente. Tot nu toe hebben wij geen geld hoeven lenen 
voor dekking, omdat wij vanuit het verleden, verkoop van Essent-aandelen voornamelijk, be-
hoorlijke financiële buffers hadden. Maar langzamerhand zie je die buffer ook teruglopen. We 
hebben al een paar jaar de voorspelling… We zouden voor het eerst gaan lenen in 2019. Dat is 
niet doorgegaan. Er is de voorspelling dat het 2022, 2023 gaat worden. Dat schuift steeds op, 
omdat er ook nog weer incidentele inkomsten naar ons toekomen. Wij hoeven nog niet te lenen 
voor onze uitgaven. Maar het lenen is wat anders dan dekken. Dat is de financiering van de in-
vesteringslasten en niet de dekking. De dekking zit in de Begroting, financiering staat er los van. 
Ik zou niet lenen voor de Investeringsagenda als zodanig voor de dekking, maar ik zou de beslui-
ten nemen die u belangrijk vindt en dan kijken: Kunnen we het dekken uit de jaarlijkse inkom-
sten die we hebben, of moet daar wat meer mee gebeuren? Dat is een apart verhaal. Maar toch 
even naar de ruimte die er nog in de Meerjarenraming zit.  
 
De heer Vianen: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen.  
 
De heer Vianen: Dank u wel voorzitter. Ik begrijp uit het betoog van de heer Bijl, dat lenen dus 
schijnbaar niet per se een oplossing is om tegemoet te komen aan de mogelijke cofinanciering 
van de miljarden die het kabinet wil gaan investeren door te lenen. Kan gedeputeerde wel aan-
geven wat dan eventueel wel een mogelijkheid zou kunnen zijn om aan de cofinanciering te 
gaan voldoen?  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik denk dat je eerst moet kijken, willen we cofinanciering. Hoe redelijk is dat? 
En de Europese middelen zijn ook al genoemd. Wij weten van tevoren dat als we zoveel miljoen 
krijgen van Europa, dan moeten we ook zoveel miljoen cofinancieren. Daar hebben wij een 
meerjarendekkingsplan voor gemaakt, dat we vanaf nu tot 2028 die middelen ingebouwd heb-
ben in onze ramingen. Dus in principe is dat afgedekt. Als het gaat om hele grote bedragen, bij-
voorbeeld we zien dat met het Deltaplan, dat men zegt jullie moeten een fors bedrag gaan co-
financieren mogelijk, dan zeggen wij vanuit de overheden die daarbij betrokken zijn: Wacht 
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even, waarom moeten wij nu in het noorden, omdat wij als laatste een fatsoenlijke treinverbin-
ding krijgen, opeens veel geld gaan meebetalen? Dat is de rest van het land ook niet zo gege-
ven. Maar aan de andere kant, je zal niet ontkomen denk ik aan een stukje cofinanciering. Maar 
dan kun je kijken: Hoeveel hebben we er voor over? Wat krijgen we daarvoor? En hoe gaan we 
dat dan dekken? Ik heb al genoemd de mobiliteitsreserve. Daar zit enige ruimte in om ook dat 
soort investeringen te cofinancieren. En als je tekortkomt, dan zul je daar een dekkingsplan voor 
moeten maken. Dat kan ook meerjarig zijn, want op het moment dat er nu wordt besloten dat 
het Deltaplan wordt geaffecteerd duurt het 15-20 jaar is mijn voorspelling dat het ook inder-
daad allemaal klaar is. Want dat vraagt nogal wat tijd infra aan te leggen in Nederland. Heb je 
ook de tijd om te gaan sparen. En lenen doe je op het moment dat er op je spaarbankboekje 
geen geld meer staat, maar je moet wel de rekening aan de aannemer betalen of aan wie dan 
ook. Dan ga je lenen, maar dat is financiering en geen dekking. Ik zie u kijken van nou zo zou 
mijn vrouw ook…  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen nog even een reactie?  
 
De heer Vianen: Helder en dat snap ik goed en ik snap ook dat er dan een dekkingsplan moet 
komen als er dan iets is waar wij voor moeten co-financieren, maar ik vraag het college of zij 
ook bezig zijn om te anticiperen op wat er eventueel komen gaat. En dan gaat het om grote in-
vesteringen vanuit het mogelijk nieuwe kabinet op het gebied van klimaat, digitalisering. Of 
zeggen wij op voorhand dat wij dat nu nog lastig vinden te zeggen en wachten we af wat er 
komt en gaan we dan pas kijken naar het dekkingsplan. Ik ben bang dat als we de laatste optie 
kiezen, dat we dan wellicht de boot missen en andere provincies die iets meer middelen hebben 
gereserveerd voor co-financiering, sneller gebruik kunnen maken van de middelen die dan be-
schikbaar worden gesteld.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik denk dat als er grootschalige co-financiering van de provincies wordt ver-
wacht, dan moet ook de WWV veranderd worden, want als wij nu meebetalen in de rijksinveste-
ring, dan moeten wij het in één keer ten laste van onze reserves brengen of onze middelen. We 
kunnen dan niet activeren en als er van ons echt structureel verwacht wordt om grote bedragen 
te co-financieren dan moet er minimaal geregeld worden, dat wij dat kunnen activeren en ook 
kunnen afschrijven en in de loop der jaren kunnen terugverdienen en in dat kader kun je dan 
ook heel makkelijk lenen. Anticiperen we? Ja. De Mobiliteitsreserve is een stuk anticipatie op 
verwachte co-financiering. Niet alleen van het rijk, maar ook van gemeenten. We gaan over 
fietspaden praten het komend jaar. Daar moet echt wat mee gebeuren, maar we zitten ook met 
onze financieringsreserve. Ik kijk even naar de heer Uppelschoten, want dat moet eigenlijk weer 
de voeding worden voor een Investeringsagenda voor de volgende bestuursperiode, de reke-
ningoverschotten gaan daarnaartoe. Dus er wordt geanticipeerd.  
 
De voorzitter: Mijnheer Zuur, CDA.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de gedeputeerde of het in dat kader mis-
schien ook niet zou helpen om vanuit die ruimte die er wel is de komende jaren, toch een extra 
bijdrage te doen, die we straks eventueel kunnen gebruiken voor die co-financiering. Ik breng 
toch maar even het laatste deel van de toelichting in herinnering, waar staat: ‘De mogelijkheden 
waren voor de Drenthe altijd relatief beperkt. Uit het meerjarenperspectief blijkt niet dat dit de 
komende jaren zal verbeteren.’ We zouden op deze manier daaraan wel een bijdrage kunnen 
doen. Ik vraag mij af of het helpt. U had het over € 5 miljoen vrije ruimte. Misschien is het een 
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druppel op de gloeiende plaat, maar ook die zorgt voor enige afkoeling van die plaat. Dus 
daarom ook onze vraag: hoe zit het college in de eventuele bestemming van die vrije ruimte?  
 
Gedeputeerde Bijl: Het college heeft daar nog geen voorstellen voor gedaan en die opmerking 
dat onze positie als het gaat om co-financiering niet wordt verbeterd, dat moeten we ook zien 
in het licht naar de zogenaamde rijke provincies. Er zijn provincies met € 2 - € 3 miljard aan stam-
kapitaal. Dus zij kunnen makkelijker een keertje € 100 miljoen voor dit en € 100 miljoen voor dat 
neerleggen en dat kunnen wij niet. In die zin moet u die opmerking zien. Dat is ook de toon van 
de muziek die wij inbrengen ook naar de herverdeling van het Provinciefonds. Dus dat is alle-
maal toch wel een onderdeel van een redelijk doordacht plan, zeg ik zelf maar. Dus dat zit erin. 
Wat u zegt: wat doe je met die vrije ruimte? Daar was ik eigenlijk bij gebleven toen de interrup-
ties begonnen, voorzitter. Mijn idee zou zijn dat u bij de Voorjaarsnota komend voorjaar ook 
kijkt naar die vrije ruimte. Hoe gaan we dat gebruiken? Gaan we dat inzetten voor versterking 
van de buffer, voor investeringen, voor eenmalige investeringen? En ik zeg altijd: ga structureel 
nooit verder dan het laagste bedrag dat in die meerjarenraming zit aan vrije ruimte. Dus houd 
altijd een zekere marge aan. Voorzitter, ik had gedacht dat ik wat korter zou kunnen zijn, maar 
helaas ik moet toch wat woorden wijden denk ik terecht aan de vragen die gesteld worden. 
Openbaar vervoer. De vraag was: COVID en openbaar vervoer. Tot 1 september 2022 is er een 
regeling met het kabinet over de kosten. Langer mag niet van Europa, omdat het niet meer dan 
zoveel jaar mag. Maar de minister heeft toegezegd ook de periode daarna te willen kijken hoe 
met de provincies en de gemeenten goede afspraken kunnen worden gemaakt. Als het gaat om 
Groningen Airport Eelde dan ja, laat ik zeggen, het is niet helemaal top 3 in de lobby. Het is ook 
niet helemaal dat we zeggen: het is niks. En het mooie vind ik van zo’n Statenvergadering dat 
we daarmee wel aardig denk ik, op het gemiddelde zitten van deze Staten. Oranjewoud heeft 
de aandelen overgenomen van de provincie Groningen. Zij hebben daar ook afspraken over ge-
maakt. De flexnotitie die genoemd werd heb ik denk ik net digitaal gekregen en ik stel me voor, 
voorzitter, dat we nog even kijken of er wel of niet dingen in staan die een onderzoek door een 
externe partij rechtvaardigen. Ik denk dat het meevalt, maar daar komen we dan op terug. Dan 
kunnen we daar ook even op reageren. En ik zeg altijd: de overeenkomst in 2003 is niet gesloten 
door de vijf aandeelhouders, maar door de vijf overheden. En dat is een verschil. Gemeenten en 
provincies hebben ervoor getekend en dat waren niet de aandeelhouders. Dan de arbeidsmarkt. 
Er komt een actieplan begin volgend jaar voor de arbeidsmarkt. Ik denk ook dat het punt van de 
basisbanen daarbij betrokken kan worden. En ik zeg altijd: de arbeidsmarkt is primair van de ge-
meenten, de arbeidsmarktregio’s. Wij hebben een aanvullende rol daarop. Niet onbelangrijk, 
maar dat is wel zo. Het is altijd goed die taakverdeling in de gaten te houden, want ik denk dat 
we bij dat actieplan heel goed kunnen kijken wat we gaan doen. En ik wil op één punt de krimp, 
ook nadrukkelijk onderschrijven van de heer Blinde. Dat is namelijk krimp van de werkloosheid, 
want die is echt. Dat hadden we niet verwacht aan het begin van de COVID, dat we er zo zou-
den voorstaan. Dat geldt ook voor de economie. Dus dat is echt heel bijzonder en we zitten met 
een heel ander probleem dan we een jaar geleden hadden gedacht. Dat is echt in relatie, daar 
beperk ik me dan maar toe, tot de arbeidsmarkt. Dat is een enorm probleem om dat goed op te 
lossen. Dus daar moeten we, met alle hens aan dek, gezamenlijk wat aan doen.  
 
De voorzitter: Interruptie, mijnheer Post van de ChristenUnie.  
 
De heer Post: Dank voor uw antwoord. Mooi dat er een actieplan komt over de arbeidsmarkt. 
Wat we vanuit de ChristenUnie nou wel zo mooi zouden vinden, is als daar ook de verbinding 
wordt gezocht met allerlei andere onderwerpen. Denkt u even aan de klimaatcrisis, maar vooral 
de energietransitie. Hoe kun je nou het ene met het andere vullen? En dus ook gewoon in zo’n 
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actieplan heel goed kijken naar de andere dossiers. Waar is nou de meest behoefte aan en hoe 
kun je daar nou heel specifiek op inzetten? Is dat ook iets wat in dat actieplan terecht gaat ko-
men?  
 
Gedeputeerde Bijl: De arbeidsmarktproblematiek wordt primair aangevlogen vanuit welke vra-
gen er uit de arbeidsmarkt zijn en welk aanbod er is en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? 
En impliciet zitten daar de zaken in van: we kunnen wel roepen dat we alles willen isoleren, 
maar waar halen we de mensen vandaan? We kunnen wel roepen enzovoort. Dus die problema-
tiek zit erachter. Maar primair richt de arbeidsmarkt zich op het oplossen van de vraag. Het aan-
bieden van goede, geschoolde mensen is primair de taak.  
 
De heer Post: Ik heb daar toch een beetje zorgen over, want dat klinkt heel operationeel. Er is 
nu een vraag en een probleem en dan gaan we dat oplossen. Ik denk juist dat we vanuit de pro-
vincie ook zouden moeten kijken hoe we daar nou wat strategischer mee om kunnen gaan en 
wat naar de lange termijn kijken. Dat hoor ik nog niet helemaal terug in uw antwoord. Klopt 
dat?  
 
Gedeputeerde Bijl: Dat weet ik niet, want de vraag is wat de rol van de provincie is. We hebben 
alleen al met drie arbeidsmarktregio’s te maken. We gaan daar niet over als provincie. We heb-
ben met drie arbeidsmarktregio’s te maken en ik vind dat we primair moeten zorgen dat we ie-
mand die in Drenthe woont niet de dupe moeten laten worden, dat hij toevallig in de ene en 
niet in de andere arbeidsmarktregio woont. Dat vind ik primair de rol van de provincie om daar, 
regie is een groot woord misschien, maar wel de zorg voor te hebben, dat we dat goed in de ga-
ten houden en ook de instrumenten die worden ingezet voor alle Drenten beschikbaar zijn en 
niet toevallig als je in Tynaarlo woont onder Groningen valt of in Westervelde onder Zwolle of in 
Zwartemeer onder Drenthe. Dus dat vind ik primair.  
 
De heer Post: Daar vinden we elkaar ook.  
 
De voorzitter: Laatste reactie.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik denk dat de meeste … De indexering van subsidies, de Partij 
voor de Dieren heeft daarnaar gevraagd, maar wij kennen maar op een klein aantal subsidies de 
indexering en een groot aantal niet. Dus dat gaat niet alleen om bepaalde natuurorganisaties, 
de cultuur is 90%, misschien wel meer, is niet geïndexeerd. Dus het is een veel bredere vraag. 
Dus dat gaat niet alleen om bepaalde natuursubsidies. Dus dan moet je het hebben over het 
hele subsidiesysteem. Dat is even mijn opmerking naar aanleiding van uw opmerking. Ik heb mis-
schien wel dingen overgeslagen, voorzitter, maar ik denk dat ik het meeste wel heb gehad.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Wie roept daar iets? Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Ik heb even afgewacht uiteraard. Begrijp ik de gedeputeerde goed dat als het 
gaat om die vrije ruimte, dat u niet zegt met betrekking tot de voorstellen die zijn gedaan: wij 
ontraden dit, maar u laat het over aan de Staten over twee weken, om daarover eventueel met 
moties te komen of uitgewerkte voorstellen. Begrijp ik dat goed?  
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Gedeputeerde Bijl: Ik heb in zijn algemeenheid geantwoord, voorzitter, hoe je de vrije ruimte 
kunt inzetten. Ik heb uw opmerkingen verstaan als, voor zover het mijn portefeuille betreft, als: 
daar denken we aan. Nou dit zijn nog geen concrete voorstellen. De collega’s komen ook nog. Ik 
ga niet over de Groene Schoolpleinen Revolutie binnen het college, maar ik ga alleen over de 
vrije ruimte. Dus daar heb ik een algemeen antwoord op gegeven. De collega's gaan op de af-
zonderlijke ideeën in.  
 
De heer Pormes: Een andere vraag betreft de € 6 miljard die nog op tafel ligt in Europa. Daar 
krijgen we natuurlijk ook een deel van als het kabinet dat inderdaad gaat invullen. Er wordt ont-
zettend lang op gewacht. Mag ik u vragen om dat ook in te brengen bij het IPO, zodat aange-
drongen wordt, want het gaat natuurlijk om het hele klimaat. Het ligt maar op tafel en wij 
wachten op dat geld, op een deel van dat geld. Kunt u zich daarvoor inzetten dat u het demissi-
onair kabinet daar in verspoedigt?  
 
Gedeputeerde Bijl: Volgens mij zijn wij zeer actief in het steeds weer opnieuw aan de orde stel-
len van die middelen die er liggen. Maar de politiek in Den Haag kiest ervoor om te wachten op 
het nieuwe kabinet om die aanvraag te doen. We zijn volgens mij met Bulgarije het enige land 
dat geen aanvraag heeft ingediend. De plannen en ideeën van ons liggen er ook. Dus aan ons 
zal het niet liggen en het zou natuurlijk heel erg zonde zijn als wij die € 6 miljard niet voor Ne-
derland kunnen inzetten op een goede manier. Dan kijk ik nog even rond voorzitter, of ik nog 
meer vragen ernstig heb verwaarloosd.  
 
De voorzitter: Mijnheer Post.  
 
De heer Post: Er is nog een vraag gesteld over de inzet van de reserves. Ergens achterin bijvoor-
beeld bij de inzet van de Economische Structuur, op pagina 232 staat zo’n tekst als: als we daar 
geld uithalen dan zullen we dat rapporteren bij de P&C-cyclus. Mijn vraag was: als dat grotere 
dingen zijn, dan zouden we daar graag een apart voorstel voor krijgen. Heeft u daar een reactie 
op?  
 
Gedeputeerde Bijl: Beschikken over reserves kan alleen via een besluit van de Staten. Die discus-
sie is hier al vaker aan de orde geweest dat u zegt: als het een beetje wat voorstelt, een bedrag, 
dat gaat niet alleen om reserves, dan willen wij daar een apart voorstel voor hebben. Die ge-
dachte is volgens mij door het college overgenomen.  
 
De voorzitter: Dan zijn daarmee de vragen aan de heer Bijl beantwoord. Dan gaan wij verder 
met de heer Brink en hij heeft samen met zijn collega's nog drie minuten spreektijd over. Dus 
dat gaat lekker. Er zal dus wel wat bijkomen.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik aan één minuut misschien genoeg 
heb. Volgens mij had ik maar een paar vragen, maar dat waren wel terechte vragen, denk ik. 
Mijnheer Post gaf in de eerste inbreng nog even iets aan over wandelen. Volgens mij zetten we 
daar wel vol op in, conform het collegeprogramma, maar wandelen is niet het enige dat we van-
uit de vrijetijdseconomie doen. Natuurlijk hoort fietsen daar nog bij en natuurlijk doen we bij-
voorbeeld ook wat met Vitale Vakantieparken. Het is een breed programma en ik durf de stel-
ling aan dat ook de sector het zeer waardeert hoe de provincie zich inspant om een vitale vrije-
tijdssector te geven. En ik denk dat we dat terugzien in de cijfers hoe Drenthe eruit komt. Een 
andere vraag, voorzitter, van de heer Pormes, ook een terechte vraag. De Omgevingswet is zeer 
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ingrijpend. We hebben daar begin dit jaar ook al een keer een voorlichtingsbijeenkomst over ge-
had en ik heb u daar ook wat informatie over toegezonden. Het lijkt mij goed, want u zegt te-
recht: het betekent veel, met name voor gemeenten. Maar ook hier moeten we met elkaar wel 
een aantal stappen zetten en ons systeem moet aangepast worden. Het lijkt mij goed. Op dit 
moment heb ik niet anders het beeld dan dat wij als provincie op schema liggen met het invullen 
om klaar te zijn voor de Omgevingswet. Mocht die volgend jaar - ik zou bijna zeggen, dat 
‘mocht zeg ik er toch maar even tussen, want hij is ongeveer zes keer geloof ik of zeven keer uit-
gesteld -, maar we gaan er nu toch maar een keer van uit dat die toch komt halverwege volgend 
jaar. Mijn beeld is nu dat we er klaar voor zijn, maar het lijkt mij goed, mochten daar ontwikke-
lingen zijn of mocht er iets zijn dat ik zeg: toch goed dat ik de Staten daar even over meeneem 
dat ik u daar een memo over toestuur hoe we ervoor staan als provincie. Dus dat zal ik even 
meenemen, maar voor nu zeg ik: volgens mij liggen wij op koers, ook met het digitale systeem, 
ook met een aantal andere zaken rondom de Omgevingsverordening, want die moet ook aange-
past worden, op een aantal onderdelen liggen wij op koers. Voorzitter, dat waren wat vragen.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
Gedeputeerde Brink: Dan kan ik nog even richting de heer Blinde gaan over de somberheid, 
want …  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes gaat nog even een vraag stellen.  
 
De heer Pormes: Volgens mij is die wet al in de Eerste Kamer gepasseerd en volgens mij gaat het 
in met ingang van 1 juli 2022. Dat dacht ik.  
 
Gedeputeerde Brink: Klopt. Dan richting de heer Blinde, de heer Bijl sprak er ook al over, ik deel 
uw somberheid niet. Ik denk dat we in Drenthe kunnen zeggen dat we het gemiddeld goed 
doen. Ik denk dat we met onze MKB-bedrijven die het vaak ook wat langer volhouden, als je 
kijkt naar die arbeidsmarkt, hoe spannend die is, ook hier zeer in Drenthe, dat we misschien lan-
delijk gezien qua werkloosheid er nog zelden zo voor hebben gestaan als nu. Dat is geen garan-
tie. We moeten alert blijven. Mismatch arbeidsmarkt, collega Bijl heeft er van alles over gezegd, 
maar ik durf de stelling aan dat het gemiddeld en dan moet ik altijd oppassen, want ik wil nie-
mand tekortdoen, goed gaat met de Drentse economie. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Blinde wil graag nog even reageren.  
 
De heer Blinde: Dank u wel voorzitter. Ik heb natuurlijk een beetje zitten kietelen met mijn uit-
spraken, maar ik ben wel gewoon oprecht geïnteresseerd, want de kerncijfers op pagina 7 geven 
bijvoorbeeld ook bij, ik noem maar wat recreatie aan, dat de komende jaren de prognose is dat 
dat krimpt en nu hebben wij Marketing Drenthe, een uitstekend bureau. We hebben heel veel 
recreatieparken in Drenthe en dat is de laatste jaren ook hartstikke goed gegaan. Hoe kan dat 
nou gaan krimpen, denk ik dan. Ik kan daar geen pap van maken. Enerzijds is er blijkbaar veel 
goed beleid en doen we de juiste dingen. Waar komt dan die krimp vandaan?  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, wij hebben denk ik als het gaat om de vrijetijdseconomie, na-
tuurlijk de afgelopen jaren bijzondere jaren gehad. Ik denk een deel van de vrijetijdseconomie 
en dan kijk ik even naar de groepsaccommodaties, is best lastig en moeilijk. Als ik even kijk hoe 
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wij als ondernemers, wat ze ook teruggeven in de monitor, die ook gemaakt wordt door Marke-
ting Drenthe, zie je gewoon dat er best veel vertrouwen is, dat wij er als Drenthe goed voor-
staan. Ik denk dat corona ook geleerd heeft dat de ruimte, die schone lucht, alles wat we hier 
hebben, eigenlijk wel iets is waar men vandaag de dag behoefte aan heeft. En dan durf ik ook 
voor de vrijetijdssector te zeggen: ondanks dat we altijd zorgen hebben over - ik heb ook wel-
eens geroepen dat we te veel parken hebben van soms een te lage kwaliteit, - maar er wordt via 
Vitale Vakantieparken en ik kan u ook zo vier, vijf opnoemen waar goed geïnvesteerd wordt om 
die parken weer up-to-date te krijgen en waar we dan straks ook de toerist, die steeds veeleisen-
der wordt, goed kunnen ontvangen. Dus ik ben daar niet negatief over. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Loof van de Partij van de Arbeid voor u.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Ik had even een vraag gesteld in mijn bijdrage over de Omge-
vingsvisie 2022. Gaat u hem herzien en actualiseren? Hoe zit dat nu? Over welke Omgevingsvisie 
hebben we het dan precies?  
 
Gedeputeerde Brink: Wij hebben volgens mij afgesproken dat de Omgevingsverordening naar 
aanleiding van de besluitvorming die hier in de Staten is geweest, hebben we die Omgevingsver-
ordening aangepast. Ik heb in de laatste vergadering gezegd dat het mij wenselijk lijkt dat wij 
jaarlijks een actualisatie doen, want in het verleden gebeurde dat nog wel eens later. En in 2000 
en dan kijk ik even richting de heer Stelpstra, 2020 of 2018? is die geactualiseerd en onze Omge-
vingsvisie is van 2011, die is twee keer geactualiseerd zou ik bijna zeggen. Eenmaal een jaar of 
zes à zeven terug en eenmaal drie à vier jaar terug. En de Omgevingsverordening wordt dan 
aangepast indien wij hier een moties aannemen. Ik kijk even naar Zon op dak en dat soort za-
ken, dan wordt hij aangepast. Het voorstel is dat we de Omgevingsverordening jaarlijks aanpas-
sen indien dat noodzakelijk is als hier iets aangenomen is waar we van zeggen, dat moet ook in 
onze Omgevingsverordening aangepast worden. Over de Omgevingsvisie heb ik u een voorstel 
gedaan richting de Staten om u mee te nemen - er moet weer een nieuwe komen, dus geen ac-
tualisatie af of wat dan ook, maar gewoon helemaal nieuw - om met een plan, een voorstel te 
komen hoe we daar in gezamenlijkheid met u vorm zullen geven en hoe we die route dan gaan 
lopen om te komen tot een nieuwe visie, die dan in de volgende periode opgesteld gaat wor-
den. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dat waren inderdaad de vragen voor gedeputeerde Brink en dan gaan we verder 
met gedeputeerde Jumelet. Hij heeft het woord.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met de Groene Schoolplei-
nen Revolutie, want daar begonnen we vanochtend ook mee in deze vergadering. Een mooi be-
toog, een mooie presentatie van de heer Tuit en mevrouw Zijl en mevrouw Vegt van de desbe-
treffende organisaties. Het is denk ik goed om ook al reacties te hebben gehoord hier en ik 
neem graag de suggestie over om in de komende twee weken, want na de bespreking van de 
begroting in de Statenvergadering, om het gesprek te voeren om te kijken waar haken we aan 
en waar zouden we met elkaar ook kunnen vinden? Gehoord hebbende ook de opmerkingen 
die gemaakt zijn door verschillende partijen op dit voorstel. Ik maak daarbij wel de opmerking 
dat we binnen onze eigen middelen eigenlijk niet zoveel ruimte hebben. We hebben natuurlijk 
wel het Programma Boer, Burger, Natuur Drenthe, voorheen BBB, dat hebben we daar ook in 
verankerd met de gedachte van soortenrijk Drenthe. We hebben daarin ook het programma Bij-
les en dat is bijvoorbeeld een bedrag van € 50.000 dat daarin zit. Dus het is maar een heel be-
perkt budget. Maar ik geef maar aan dat wanneer het gaat over een plan dat hier is gelanceerd, 
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waar u ook iets over hebt gezegd, misschien ook wel een meerderheid voor te vinden is, dat we 
ook moeten kijken naar de financiën, maar dat moet er dan ook bij geleverd worden wat ons 
betreft.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters en daarna mijnheer Zuur en mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Toch even de vraag. Twee jaar geleden bij de 
begroting hebben wij een motie ingediend voor de vergroening van schoolpleinen. U hebt toen 
een stukje overgenomen, onderdeel van de agenda, zoals u noemt. Wat is de stand van de uit-
voering daarin dan? En als u daar niet nu direct een antwoord op hebt, zal ik dat graag willen 
dat u dat dan even meeneemt en dat nog terugkoppelt voor de volgende bespreking.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, het is denk ik goed om te kijken naar wat daarmee gebeurd 
is, met die middelen die beschikbaar zijn. Ik weet dat daar een heel aantal scholen aan hebben 
meegedaan, maar niet in de omvang zoals hier ook aan de orde is gebracht vanochtend in het 
programma of in ieder geval het Plan Groene Schoolpleinen Revolutie, omdat het ook een veel 
kleiner bedrag was. Maar ik denk dat het goed is om daar dan ook bij het bespreken van dit 
plan ook dat verhaal nog eens even over de bühne te brengen, zodat u ook weet wat in totaal 
ook daaraan besteed gaat worden of besteed wordt op dit moment, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Ik had mijn reactie op die groene pleinen tot de 
tweede termijn bewaard. Het kan in ieder geval zeker op onze steun rekenen en ik ben blij met 
de opmerkingen die nu gemaakt worden en we hebben inmiddels ook een motie met betrek-
king tot de Groene Schoolpleinen alvast rondgestuurd. Mocht het nu zo zijn dat het nog niet op 
voldoende uitwerking kan rekenen, dan kunnen we die eventueel nog inbrengen om het een 
boost te geven.  
 
De voorzitter: De heer Zuur van het CDA.  
 
De heer Zuur: Dank u wel. Toch een suggestie aan de gedeputeerde om niet alleen in zijn eigen 
portefeuille te kijken - ‘eigen portefeuille’ -, maar ook te kijken naar bijvoorbeeld de buurman, 
als ik de invulling zie vanuit water en zorgvuldig omgaan met water, als ik denk aan de Sociale 
Agenda, de rol van de schoolpleinen in de gemeenschap. Dus wellicht dat daar ook nog een 
potje voor te vinden is vanuit die bronnen.  
 
De voorzitter: Dan nemen we gelijk ook maar een opmerking van mijnheer Blinde mee.  
 
De heer Blinde: Dat klopt. Dat is namelijk ook meer een opmerking. De heer Jumelet is nu de 
barmhartige Samaritaan, maar ik vind het wel belangrijk dat er wederkerigheid in zit, als we op 
zoek gaan naar een potje om geld te geven aan scholen. Dus niet dat het wordt uitgestort, maar 
dat het eigenlijk minimaal een gelijkwaardige gesprekspartner is. Want te vaak zijn subsidies: 
hier heb je een pot geld met extreem veel randvoorwaarden en dan heb je helemaal geen vrij-
heid in wat voor proces dan ook. En dat is niet iets waar wij voor staan. Dus dat is mijn opmer-
king. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan neem ik ook nog een opmerking mee van mijnheer Uppelschoten, dan kun-
nen we het in één water afwassen.  
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De heer Uppelschoten: Ik ben heel benieuwd, want eigenlijk zegt u: we doen een aanbod aan 
scholen voor € 25.000 voor een schoolplein, maar ik zou graag willen weten wat scholen met die 
€ 25.000 willen doen? Want het is hier alleen maar specifiek voor het schoolplein, maar mis-
schien als je die vraag aan scholen stelt, dat je dan hele andere antwoorden krijgt, die voor ons 
ook verrassend zijn en dat we daar ja op gaan zeggen, want het is nu heel beperkt. Alleen maar 
dit.  
 
De voorzitter: Het is duidelijk. Het woord is aan de gedeputeerde.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Het is denk ik niet het moment om uitgebreid te spreken over het voor-
stel.  
 
De heer Pormes: Toch even een korte interruptie. De heer Uppelschoten moet beter luisteren 
naar de insprekers. Het is geen voorstel dat van bovenaf worden opgelegd of wordt gedropt, 
maar van onderop en dan kun je wel elke keer zeggen: je moet aan de school vragen wat zij 
graag met dit bedrag hadden willen doen. Maar zo werkt het ook niet. Het is nogal naïef om 
dat soort opmerkingen te maken. Ik vind het een rare opmerking.  
 
De heer Uppelschoten: Ik ben blijkbaar de tweede die niet goed luistert. Ik weet niet wat de 
heer Pormes bezielt, maar ik heb gewoon een vraag gesteld die volgens mij heel rustig is. Dat ik 
graag zou willen weten, als de vraag open gesteld wordt aan scholen, wat zij dan voorstellen. 
Daarmee helemaal niet gezegd dat het voorstel niet goed is, maar ik denk dat dat soort opmer-
kingen …  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, uw opmerking blijft liggen en die van mijnheer Pormes 
blijft ook liggen. We spreken af dat jullie elkaar straks bij de lunch even te woord staan en dan is 
het zomaar weer klaar. Mijnheer Jumelet gaat verder.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat het al zoveel discussie oproept. Ik 
heb alleen maar willen zeggen dat we willen mee nadenken over het idee wat hier is geponeerd 
en de uitwerking en hoe het er verder uitziet dat is natuurlijk aan ons met elkaar. Maar ik maak 
in ieder geval de opmerking dat ik het onderwerp mag doen. Het gaat inderdaad over cultuur, 
sport, klimaat, onderwijs, sociaal, maar ik heb de heer Tuit ook horen zeggen dat het vooral 
gaat om natuur en daarom wordt het dan uiteindelijk bij mij in de portefeuille gebracht en daar 
is helemaal niks mis mee, want we doen het ook met elkaar. Maar hoe dat verder uitgewerkt 
wordt, dat zult u vanzelf horen en merken.  
 
De heer Loof: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Voorzitter, nog een ander onderwerp …  
 
De heer Loof: Wacht even. Mijnheer Loof nog. Ik wil graag even een bevestiging. U gaat in ge-
sprek met de initiatiefnemers over twee weken, kunnen wij daarvan resultaat verwachten?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja, als het aan mij ligt, zou dat zo kunnen zijn, maar dat heeft natuurlijk 
ook te maken met hoe concreet je het al maken kunt enzovoort en wat u zich daar ook zelf bij 
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voorstelt. Maar ik kan me voorstellen dat eerst gesprekken plaatsvinden met de initiatiefnemers 
om te kijken hoever we ook kunnen komen en daar komen we uiteraard op 10 november ook 
op terug. Zeker. Voorzitter, een ander groot onderwerp is hier regelmatig aan de orde en dat is 
het onderwerp stikstof. De stikstofcrisis is het ook heel vaak genoemd en dat is het ook, want we 
hebben met elkaar te maken met toch een grote opgave en dat heeft alles te maken met het be-
schermen van onze natuur. Dat heeft te maken met wat je dan vervolgens met vergunningen 
kunt. En dan sluit ik me even allereerst aan bij de opmerking van mevrouw Zuiker die iets zegt 
over een bericht in de krant over het verlenen van vergunningen. Ik hecht er toch aan dat we in 
Drenthe heel erg terughoudend zijn in het verlenen van vergunningen en dat in het artikel waar 
u denk ik op doelt ook Drenthe werd genoemd, dat is eigenlijk toch een beetje jammer geweest, 
want eigenlijk is er niet sprake van vergunningverlening geweest, maar het verlenen van een po-
sitieve weigering. En een positieve weigering, ik heb dat wellicht ook wel eens gezegd in een 
bijpraatmoment, dat is juist een manier om toch de initiatiefnemer een stukje zekerheid te ge-
ven of in ieder geval iets in handen te geven, terwijl er niet eens een vergunning nodig is. Dus in 
de optelsom van de journalist is dat meegenomen en we hebben dat ook even nagetrokken, hij 
was daarvan op de hoogte, maar zag het als een vergunningverlening, maar dat is het dus in 
werkelijkheid niet, want het gaat en ziet op intern salderen, waar geen vergunning voor nodig 
is op dit moment.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, interruptie.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja, want wij verlenen op dit moment wel vergunningen voor uitbreiding van 
veehouderij en dat doen we ook op basis van bepaalde berekeningen, bepaalde modellen, die 
waarschijnlijk ook verouderd zijn en die ook onder vuur liggen. Klopt dat of zijn de modellen die 
wij gebruiken zo waterdicht dat wij precies kunnen weten hoeveel stikstof met die technische 
innovaties wordt uitgestoten?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, er worden, ik zeg niet geen, maar er kunnen heel weinig ver-
gunningen worden verleend en ik geef aan: in het artikel waar u op doelde denk ik, want we 
hebben het niet bij name genoemd en ook niet de datum, waar het een optelsom betrof dat 
provincies toch vergunningen verlenen. Dat betrof in Drenthe niet een vergunningverlening, 
maar een positieve weigering. Dat is iets anders en dat heb ik proberen te betogen en dan is 
misschien ook wel even belangrijk om nog een opmerking te maken bij datgene wat u zegt over 
de juridische kwestie, waar het gaat om het aanvechten van vergunningen. We zien dat het he-
lemaal gejuridiseerd is. Het hele thema is gejuridiseerd en dat betekent eigenlijk bij elke actie 
die er is, of het nou gaat om een beleidsregel of dat het gaat om het verlenen van een vergun-
ning, maar ook of bedrijven bij wijze van spreken wel een natuurvergunning hebben. Dat kan 
niet alleen een boerenbedrijf zijn, maar het kan ook een distributiecentrum zijn, dan zie je dat 
daar direct alweer zaken op het bordje van de provincie komen en dan moet er ook op worden 
geacteerd en dat levert heel veel extra werk op en daar is in ieder geval in de beantwoording 
van de technische vragen ook een antwoord op gegeven. Voorzitter, niet alles kan overal. Dat 
was ook een opmerking. Dat is natuurlijk ook de titel geweest van het rapport van de heer Rem-
kes en zijn commissie. Misschien denkt u dan: waar zien we dat dan? Nou, dat zien we elke dag, 
want keuzes worden niet meer gemaakt op basis van alleen maar een economisch plaatje of een 
verdienmodel of wat voor keuzes dan ook, maar ook of het vanuit de berekeningssystematiek 
van AERIUS een bepaalde invloed heeft op natuur. En dat kan betekenen dat een bedrijf ervoor 
kiest om niet op een bepaalde plek zijn bedrijf te vestigen of uit te breiden en dat er dus daar-
door ook bijvoorbeeld geen activiteiten gaan ontstaan. En we zien daar ook heel erg veel terug-
houdendheid in en ook een grote zoektocht en ik kan u niet zeggen welke bedrijven er niet zijn 
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gekomen of waar het dan heel specifiek aan de orde is geweest, maar ik geef u wel mee dat 
juist dat vakje dat ingevuld moet worden, namelijk stikstof, een grote bepalende factor is voor 
bedrijvigheid en zeker ook als het gaat om de breedte van bedrijvigheid. Dat betekent dus als 
het gaat om de agrarische sector, maar ook als het gaat om alle andere economische ontwikke-
lingen in onze provincie.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Kan de gedeputeerde aangeven of de vergunning die wij nu afgeven voor uit-
breiding van de veehouderij het inderdaad juridisch gaat halen? Want daar moeten wij toch 
echt wel van overtuigd zijn voordat wij die vergunning geven.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, wij geven geen vergunningen uit op dit moment. Dat heeft 
alles te maken met het hele simpele punt dat we die zekerheid niet kunnen geven, omdat het 
allemaal onder een juridisch vergrootglas ligt. We hebben wel positieve weigeringen, want er is 
geen vergunning aan de orde. Dat is dus als het gaat om intern salderen. Als het gaat om waar 
ook de juridische kwesties uit voortkomen, dat is handhaving. Er wordt aan de provincie ge-
vraagd bij bedrijven te handhaven die een bestaande vergunning hebben en u mag van ons ver-
wachten dat wij als provincie daar natuurlijk wel degelijk inzet op plegen om daar soms ook in 
te bemiddelen, maar ook gewoon in stand te houden, omdat we met elkaar ook vinden dat dat 
een zekerheid moet zijn voor degenen die die vergunning ook heeft ontvangen. Dus er zijn een 
heel aantal kwesties die spelen en de suggestie die u doet dat er heel veel vergunningen worden 
verleend voor uitbreiding van veehouderijen, is niet aan de orde. Er is wel sprake van intern sal-
deren, want daar is geen vergunning voor nodig en dat is denk ik iets anders, voorzitter. Ik ga 
nog even door naar de vragen van D66, want daar was ook even vraag 47 aan de orde, een tech-
nische vraag, waar het de gebiedsverkenning betrof. Bekend is dat twee gebiedsverkenningen 
zijn afgerond. De vraag was: hoe zit het dan met die andere? Misschien is het niet helemaal in 
de tekst duidelijk geworden, maar de bedoeling was om aan te geven dat alle 12, want we heb-
ben 14 Natura 2000-gebieden, 12 stikstofgevoelige, dat die 12 gebiedsverkenningen medio no-
vember afgerond zijn. Dan gaan ze naar het college toe om ook van een besluit te voorzien, om 
dan ook openbaar te maken en worden ze gepubliceerd op onze website. Dat is zoals het nu is, 
op dit moment.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dan toch even voor de helderheid: ik heb begrepen dat de 
twee gebiedsverkenningen die lopen, dat die in november opgeleverd worden en mijn vraag 
was ook de planning van die andere 12. Is daar een planning, agenda-technisch een planning 
van? Wanneer is het streven dat het opgeleverd wordt?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik heb net gezegd medio november, alle 12 dus. Voorzitter, 
als het gaat om de stikstofproblematiek, de heer Pormes maakte er ook een aantal opmerkingen 
over, u moet zich voorstellen dat we natuurlijk aan de Stikstoftafel met alle partijen zitten om 
met elkaar regelmatig te bespreken hoe we het nou in Drenthe met elkaar gaan doen. Daar zijn 
die 12 gebiedsverkenningen voor nodig, die worden nu opgeleverd. Vervolgens worden er ge-
biedsagenda’s gemaakt en vervolgens komen er gebiedsplannen. Dat is ook conform datgene 
wat in de wet staat, wat we landelijk hebben afgesproken met elkaar en wat de wetgever ons 
heeft gegeven te doen. Daar werken we met elkaar aan en in de tussentijd kijken we hoe we 
met de situatie omgaan en dat betekent dat we werken aan natuur, want het wordt wel eens 
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vergeten, maar die € 70 miljoen breng ik maar even in herinnering, het Programma Natuur 
wordt ook extra ingezet om onze natuur te verbeteren, om daar aan te werken. Dat gebeurt ge-
woon vandaag al. Dat doen we al met elkaar. Daarnaast reducerende maatregelen voor de stik-
stofuitstoot. Daar zijn we ook dagelijks mee bezig en we zijn als drie provincies in het Noorden 
bezig om met elkaar na te denken over innovatieve maatregelen, maar dat spreekt denk ik ook 
voor zich en we geven uitvoering aan de zogenaamde aankoopregeling van het rijk, waar we 
met € 12,4 miljoen ook een aantal bedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden kunnen 
aankopen. Dat zijn even wat inzichten op wat we aan het doen zijn. Maar we zijn vooral ook be-
nieuwd natuurlijk wat er aan de formatietafel zo meteen wordt besloten, want we kunnen ons 
niet aan de indruk onttrekken dat dat ook van grote betekenis zal zijn om die instrumenten te 
gaan inzetten om uiteindelijk ook duidelijkheid te verschaffen naar ondernemers in het kader 
van de stikstof en onze … … … te verbeteren.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Uit uw betoog begrijp ik dat de gebiedsverkenningen worden gemaakt. 
U heeft net ook gezegd en laat ik dat in mijn eigen woorden zeggen: we hebben het kader van 
de natuurdoelen, maar er is ook het kader van de werkgelegenheid. Dat kan wel eens met el-
kaar botsen. Waar wordt nu een afweging gemaakt? Wie maakt die afweging? Want op een ge-
geven moment krijgt dat kader van de één prioriteit boven de ander. Maar wie doet dat? Is dat 
een afweging die wij hier maken? Of is dat een ambtelijke afweging? Er is een wet en die zegt 
heel simpel dat we met elkaar de stikstof moeten reduceren. Daar is in wetsteksten denk ik ook 
duidelijkheid in verschaft in percentages. Daar wordt aan gewerkt en mocht er een vergunning 
aan de orde zijn, dan zal daaraan getoetst moeten worden of dat ten nadele een significant ef-
fect heeft op de te beschermen natuur. Zo is het nou eenmaal geregeld. Dus u kunt zeggen: het 
kader, het één naast het ander, dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar die afweging heeft bij-
voorbeeld ook tot gevolg dat een bepaalde economische activiteit niet op die plek kan plaatsvin-
den, maar op een andere plek. En dat hoeft niet direct met werkgelegenheid te maken te heb-
ben, want het kan net zo op die andere plekken kunnen. Niet alles kan overal. Er zullen altijd 
kaders botsen. Ik had dus de hoop dat wij een afweging van die kaders hier zouden doen. Het 
lijkt nu bijna een technische afweging, maar wij zijn er ook voor om eventueel te besluiten en 
van kaders durven af te wijken.  
 
De voorzitter: Het punt is helder. Uw microfoon mag uit en mijnheer Jumelet vervolgt zijn be-
toog.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, dan is de Bomen- en bossenstrategie genoemd. Mevrouw 
Zuiker noemde dat.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Geen financiën. Ik kan u zeggen, dat is in het kader van …  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Toch nog even een vraag met betrekking tot uw beantwoording, maar deelt u 
onze mening dat het juist ontbreekt aan concreet beleid vanuit Den Haag, vanwege het demissi-
onaire karakter, maar ook omdat men in de onderhandelingen ook niet echt opschiet? Dus het 
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zal nog enige tijd duren, voordat zij met een beleid komen. In hoeverre heeft dat invloed op 
datgene waar we nu mee bezig zijn?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik weet niet wat ze aan het bespreken zijn. Ze gaan nu ge-
loof ik op een landgoed weer verder met elkaar, maar ik denk dat wat gaat komen grote effec-
ten zal hebben op datgene wat wij in provincies gaan doen. Dat is ook wat we horen en het is 
denk ik van belang om duidelijkheid te verschaffen. Je kunt met elkaar om de hete brij heen 
draaien, dat doen we al een tijdje met elkaar, vanaf 29 mei 2019. Vervolgens hebben we nog 
maar één bronmaatregel en dat weet u, dat is dat we op een aantal wegen langzamer rijden. 
Voor het overige zijn we met elkaar heel lang in een soort juridische strijd met allerlei actoren 
en dat levert niet dat op wat we willen en uiteindelijk moeten we wel leveren en dat is denk ik 
datgene waar we met elkaar in een zoektocht zitten. En het nieuwe kabinet zal daar ook een 
besluit over moeten gaan nemen. Als dat een antwoord op uw vraag is. In ieder geval een sug-
gestie dat het wel van belang is, wat daar ook wordt besloten. Voorzitter, ik ga door naar de Bo-
men- en bossenstrategie, want dat werd net genoemd in het kader van het klimaat, de lande-
lijke Bossenstrategie. Wij hebben het hier een Bomen- en bossenstrategie genoemd en ik heb u 
bij gelegenheid ook verteld dat voor de Bossenstrategie dus binnen het NNN financiën zijn gele-
verd in het Programma Natuur en daarbuiten niet en dat is een realiteit en daar moeten we met 
elkaar naar kijken hoe we kunnen meekoppelen als het gaat om die opgave buiten het NNN.  
 
Mevrouw Zuiker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: U zegt: het is een realiteit dat we geen dekking hebben voor een heel stuk van 
die Bomen- en bossenstrategie, maar we zijn nu toch een begroting aan het maken? Dan kun-
nen we daar toch gewoon naar op zoek en dan kunnen we, als dat ons beleid gaat worden, dan 
moeten we daar toch geld voor bij elkaar zien te krijgen?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, we kregen net nog drie minuten, die zijn inmiddels ook al 
lang voorbij en ik kan u een heel exposé geven over wat er zich nu landelijk afspeelt. De lande-
lijke Bossenstrategie is door de minister gepresenteerd. Vervolgens is gevraagd aan alle 12 pro-
vincies, om een vertaling te maken. Dat betekent dus dat we die opgave met elkaar door twaalf 
delen, maar vervolgens moeten we ook constateren dat als wij nu met elkaar al geld op tafel 
leggen, we ook geen vragen meer hoeven te stellen in Den Haag. En in de zin van: we hebben te 
weinig geld gekregen voor die Bossenstrategie, zeg ik nu alvast maar, want we hebben binnen 
het NNN wel financiering, maar inmiddels met oplopende grondprijzen, niet het betalen van het 
beheer van die bossen, want die moeten ook nog onderhouden worden, dan kunt u misschien 
begrijpen dat we zelf niet nu allerlei voorstellen doen, omdat we dan die vraag ook niet meer 
hoeven te stellen in Den Haag. En dat is eigenlijk het korte antwoord. Voorzitter, eiwittransitie is 
naar gevraagd om daar ook beleid op te maken. We hebben daar denk ik hele mooie kansen. 
We doen als Drenthe ook mee, is het idee, met Groningen, waar het gaat om het programma 
Fascinating. Dat ziet echt op die eiwittransitie. We hebben daar kortgeleden, collega Brink en 
ikzelf, met de collega's van Friesland en Groningen over gesproken. Dus het staat echt op de 
agenda en daar willen we echt werk van gaan maken en het biedt een goede kans, ook als het 
gaat om het verwaarden van onze landbouwproducten, als het gaat om die humane toepassing 
van eiwitten. Dus het zou dan ook moeten landen in ons Programma Toekomstgerichte Land-
bouw. Als laatste onderwerp dat ik hier wil noemen, voorzitter, dat is de Wet open overheid, dat 
is net ook door de heer Pormes aangebracht, hoe de implementatie gaat en hoe het ervoor 
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staat. Ik weet wel dat op dit moment gesproken wordt over de financiering daarvan. De provin-
cies spreken met het rijk over middelen die uiteindelijk in het Provinciefonds moeten worden ge-
stort en ik stel voor dat u dat per brief als informatie gaat krijgen, wanneer het ook beschikbaar 
is in het totale verhaal. Dus ik doe de toezegging hier dat dan ook schriftelijk op enig moment 
te doen, wanneer die informatie in totaliteit beschikbaar is. Ik denk dat dat goed is om dan ook 
compleet te zijn. Voorzitter, dit is het wat mij betreft.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan kijk ik even naar u allen en naar de heren Kuipers en Stelpstra. 
Maken we deze ronde nog even af voor de lunch? Want die lunch staat natuurlijk klaar en ik 
hoor sommige magen al knorren. Even afmaken? Goed. Mijnheer Kuipers, u heeft het woord.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Als u de broodjes al aankondigt, zal ik het zeker 
kort houden. Allereerst even over de schoolpleinen. De heer Zuur keek naar de buurman van de 
heer Jumelet. Ik hoopte al dat u naar de heer Brink keek voor de financiering, maar u keek naar 
mij. Er zijn absoluut ook raakvlakken met mijn portefeuille, maar het plan is breed opgeschre-
ven. Ook de heer Bijl en de heer Jumelet hebben daar natuurlijk inhoudelijk het een en ander 
over gezegd, ook procesmatig. Wij zijn ook bekend vanuit de Sociale Agenda met dit plan, maar 
ik moet u wel teleurstellen. Er is op dit moment geen budget in onze begroting dat we hieraan 
zouden kunnen bijdragen. Dus dat betekent dat als u uiteindelijk besluit om dit verzoek op 
enige manier te honoreren, dat er ook echt budget bij zal moeten. Voorzitter, ik zal de bijdra-
gen puntsgewijs bij langsgaan. Een aantal thema's komt meerdere malen terug. De heer Zuur 
zegt: wat de RUD doet, dat is ontzettend belangrijk werk voor onze leefomgeving. Daar zijn we 
het helemaal over eens en ook dat we elk als deelnemer onze verantwoordelijkheid moeten ne-
men. Dat hebben we ook al een aantal keren in deze zaal met elkaar uitgesproken. U vraagt: 
moeten we dan niet onze financiële bijdrage verhogen? In dat kader kan ik u vast aankondigen 
dat in de laatste begrotingswijziging voor dit jaar die in de decembervergadering zal worden be-
handeld, dat ik het voorstel zal doen voor een extra bijdrage van de RUD voor € 350.000 voor dit 
jaar, voorzitter. Gemaakt op basis van meerwerk dat geleverd wordt als het gaat om kwaliteits-
verbetering voor de provincie, maar ook als het gaat om de begroting van de RUD sluitend te 
maken. En in die discussies binnen het RUD-bestuur, heb ik gehoord wat u zegt over de RUD om 
niet al te hard aan de financiën te trekken, want ik weet dat iedere keer dat ik probeer onze ei-
gen bijdrage te verlagen, dan komt dat direct op het bordje van de gemeente. Ik hoor heel goed 
wat u daarover zegt. Voorzitter, de heer Zuur zei: ik geef u een duw in de rug. Ik hoop dat u dat 
mag horen als een steun in de rug. Dat klinkt in ieder geval een stuk vriendelijker, maar zie ook 
de zienswijze die bij de ingekomen stukken staat die wij namens u verwoord, hebben inge-
bracht. Wij zijn het met elkaar eens, maar we zijn niet alleen. Het is een gemeenschappelijke 
dienst.  
 
De voorzitter: meneer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Ik ben even benieuwd naar het proces dat heeft plaatsgevonden, 
want toen de commissie of de Staten input voor de zienswijze mochten leveren, toen gaf de 
heer Van Dekken volgens mij aan: moet er niet wat meer geld bij? Toen was u nog best stellig 
van nee, dat doen we niet en de systematiek laat het niet toe. En ik merk daarin nu wel een 
koerswijziging. Dus of u daarop kunt reageren?  
 
De heer Pormes: Voorzitter, toch een correctie en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Bij de be-
spreking van de zienswijze hebben wij, daar gaat het om, dat we een zienswijze geven en dat 
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hebben we meegegeven en op dat moment wordt het meegenomen en er wordt een overwe-
ging gemaakt. Er is absoluut, tenminste in mijn beleving is het niet zo geweest dat het is gewij-
zigd, geweigerd en dat er nou iets anders uitkomt. We zijn ontzettend blij met de toezegging en 
dat is geweldig.  
 
De heer Uppelschoten: Mijnheer de voorzitter, kan de gedeputeerde misschien antwoorden? Dat 
lijkt mij toch meer voor de hand te liggen.  
 
De heer Pormes: Luister, mijnheer Uppelschoten, dit is ook niet alleen een debat tussen ons en 
de gedeputeerde, maar ook een debat tussen de aanwezigen en dat is de bedoeling van het par-
lement.  
 
De heer Uppelschoten: Maar dit is geen debat met ons.  
 
 
De heer Pormes: Ja, wel degelijk.  
 
De voorzitter: Heren, heren, heren. Nu graag de microfoons uit. Het is nu helder. Mijnheer 
Blinde heeft gevraagd om toelichting. We zitten niet te wachten om elkaar de les te lezen. Mijn-
heer Kuipers gaat nu even reageren.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Nu moet ik even nadenken wat de vraag ook alweer was. Volgens mij 
vraagt de heer Blinde om mijn coherentie nog even toe te lichten, voorzitter. Ik ben ervan over-
tuigd dat ik ontzettend coherent ben. Waar ons college toen en nu nog niet zo een-twee-drie 
voorstander van is, is om eenzijdig extra geld toe te zeggen aan de RUD zonder daar concrete 
doelen aan te koppelen. We hebben afspraken binnen de RUD. De 13 bevoegde gezagen beta-
len elk voor hun Jaarprogramma, en op basis van de verrekensystematiek, zoals die is afgespro-
ken en met u is gecommuniceerd, zullen wij over dit jaar een extra bijdrage moeten leveren. Dat 
zit in die begrotingswijziging. Dat is dus conform afspraken en er is meerwerk geleverd voor de 
RUD dat niet uit de bestaande budgetten kan worden gedekt en daarom kom ik dus met een ge-
combineerde aanvraag voor extra budget in die begrotingswijziging. Blijft nog steeds dat ons 
college er nu geen voorstander van is om eenzijdig in de gemeenschappelijke regeling extra ka-
pitaal in te brengen, omdat we dat met zijn dertienen doen. Volgens mij is dat voldoende cohe-
rent hoop ik, voorzitter.  
 
De voorzitter: De heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Kuipers. Die € 350.000, daar staat 
werk tegenover dat ook voor de provincie plaatsvindt, zoals ook gemeentes extra bedragen in 
rekening gebracht kunnen krijgen, als voor de gemeentes extra werk plaatsvindt?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, voorzitter. Ik zal zorgen dat de tekst in de begrotingswijziging hier 
ook zeer duidelijk over is om dit toe te lichten, maar voor een deel gaat het dus om meerwerk 
dat gewoon geleverd is, uren voor de provincie, die wij gewoon te betalen hebben. En een deel 
gaat erom dat de RUD erin slaagt om een zeer groot deel, meer dan 90% van het Jaarpro-
gramma te halen. Dat betekent dat die uren ook doorgerekend worden aan iedere deelnemer, 
voor ieder uur dat gemaakt is. Maar het deel dat niet gerealiseerd wordt, zijn dus geen direct 
aan de deelnemers toe te rekenen uren en dat betekent dat die verdeeld worden naar rato van 
de inbreng in het Jaarprogramma en die van de provincie is ik meen, iets meer dan 20 of 21%. 
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Dat staat ook in de beantwoording en daar leveren wij dus ook onze bijdrage voor. En wat ik u 
net ook heb gezegd is: ik ga dan niet heel erg zitten trekken aan wie dan net iets meer of min-
der moet betalen, omdat ik weet dat iedere euro die ik vraag die de provincie minder moet be-
talen, meteen bij de gemeentebesturen terugkomt. Voorzitter, …  
 
De voorzitter: De heer Zuur wil nog even reageren in tweede instantie.  
 
De heer Zuur: Dank u wel. Een vraag aan de gedeputeerde. Als we een extra bijdrage zouden 
kunnen koppelen aan specifieke doelen waar de RUD behoefte aan heeft, wordt het dan voor 
het college acceptabeler om wel een extra bijdrage te leveren?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Kijk, we hebben natuurlijk allemaal belang bij het goed functioneren 
van onze milieudienst, wij en de gemeente. Ik waak er wel voor, als u zegt als Staten: wij willen 
toch een extra de bijdrage leveren, vrijwillig en eenzijdig vanuit ons, het is uw begrotingsverga-
dering, het is ook aan u om dan eventueel met een amendement te komen - ik zal dat voorstel 
dus niet zelf doen - en op het moment dat u dat doet, is het wel zaak om concreet te zijn in welk 
werk u daar terug wilt zien. Maar op het moment dat u op de stoel treedt van de bevoegde ge-
zagen die niet wij zijn, dan zou ik hem direct ontraden. Dus als u het voornemen heeft om hier 
toch een extra bijdrage mee te leveren, dan stel ik voor dat we ook even goed meekijken en dat 
er wel een werkbaar amendement komt. Maar vooralsnog zullen wij niet het initiatief nemen. 
Volgens mij heb ik dan genoeg gezegd, voorzitter. Ik zie de heer Zuur ook knikken. Mevrouw 
Kleine Deters vroeg nog aandacht voor water. U had een prachtig citaat, dat klonk mij zeer goed 
in de oren, maar toen bleek ook dat ik het zelf had gezegd. Dus dat is altijd zeer fijn. Daarbij 
wijs ik ook richting de heer Blinde nog een keer mijn coherentie. Het antwoord op de technische 
vraag waar u op doorvroeg, dat gaat over de zoetwatermaatregelen die wij treffen, het vast-
houden van water, het hermeanderen et cetera en er liggen concrete maatregelen en projecten 
aan ten grondslag. De eerste periode liep af. De tweede periode daar hebben we u gisteren per 
brief over geïnformeerd. Daar hebben wij bestuursakkoorden goedgekeurd als college om te on-
dertekenen, die uiteindelijk optellen tot maatregelen in Drenthe om aanspraak te doen op het 
Deltafonds Zoetwater dat voor de komende jaren een rijksbijdrage voor de projecten in de pro-
vincie Drenthe van € 30 miljoen zal opleveren. En dat gaat deels om projecten voor onszelf en 
die zitten allemaal belegd in het Programma Natuurlijk Platteland, dus daar is de co-financiering 
vanuit de regio ook voor, maar een deel van de projecten zijn ook projecten van derden, zoals 
die ook in de technische beantwoording zijn genoemd en dan fungeren wij dus als degene die 
de subsidie ontvangt en doorzet. Maar in zijn algemeenheid komen we nog te spreken over het 
Regionaal Waterprogramma. Daar zitten de extra inspanningen van de provincie in voor de be-
scherming van ons water, maar ook de dingen waar wij nu nog aan werken en die u eventueel 
kunt herzien in de Omgevingsvisie en die zullen wij de volgende cyclus behandelen. Die staat 
dan ook in de commissie OGB geagendeerd en u zult daar uiteindelijk een besluit over moeten 
nemen. Dus ik kan me zo voorstellen dat we op dat moment hier ook verder over spreken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, dank u wel. Uiteraard weet ik dat mijn technische vragen op 
die zoetwatervoorziening, dat is helder. Maar uw quote had betrekking op het drinkwater, dat 
u aangaf dat we daar extra maatregelen zullen moeten nemen. Mijn vraag was: uit welke maat-
regelen bestaan deze dan? Vrij recent hebben wij van de WMD vernomen dat er weer twee ex-
tra stoffen in het drinkwater gevonden zijn die er niet in horen, dus dat vraagt wel een grote 
inzet en wat ons betreft blijft dat een zorg. Dus we willen heel graag horen welke maatregelen 
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dat zijn. Als dat gezien de tijd voorzitter, te uitgebreid is, dan neem ik genoegen met een schrif-
telijke beantwoording of reactie daarop.  
 
De voorzitter: Dat is alweer heel soepel. De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dat is wel zeer aanlokkelijk. Wat goed is om te benadrukken, is dat de 
periode van iets wat op het maaiveld gebeurt totdat het aan de drinkwaterput gewonnen 
wordt, daar gaan vaak decennia overheen. Dus dat is goed om in ons achterhoofd te houden, 
dat de stoffen die de WMD vandaag aantreft, daar soms al decennia geleden in aangekomen 
zijn. Dus daar zullen we ook zuiveringsinspanningen moeten leveren, niet wij, maar de drinkwa-
terbedrijven, maar het is altijd een goed signaal voor ons om te weten dat we voor de toekomst 
onze drinkwaterbronnen beter moeten beschermen. Daar hebben we allerlei maatregelen op 
getroffen en die schriftelijke beantwoording daarvan, voorzitter, die treft u in dat Regionaal 
Waterprogramma. Daar ziet u integraal wat wij doen op water voor de provincie, een verplicht 
programma onder de Omgevingswet, en dat ligt dus bij u en als u dat onvoldoende vindt of daar 
nog suggesties voor heeft, laten we daarover in gesprek gaan in de commissie Omgevingsbeleid, 
wanneer die is geagendeerd. Ik heb de datum even niet scherp, maar dat besluit wordt u nog 
gevraagd in december te nemen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, toch even een korte reactie. Dat hebben wij ook altijd veron-
dersteld dat het wel heel lang zou duren, maar de meest recente stof en dat zal u ook bekend 
zijn, gezien uw positie binnen de WMD, de meest recente stof die gevonden is, bestaat nog niet 
zo heel lang. Waar wij net als iedereen ook wel verrast door zijn, is dat die nu al in het drinkwa-
ter aangetroffen is en dan blijkt dat het dus sneller doorloopt. Maar goed voorzitter, ik denk dat 
dit niet het moment is om deze discussie uitvoerig te voeren. Toch zou ik graag van de gedepu-
teerde willen horen wanneer dan ook, al hebt u het op dit moment niet in uw hoofd, dan ver-
neem ik dat graag. Want als het lang duurt, dan willen wij misschien dat debat wel eerder heb-
ben.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Zoals gezegd voorzitter, het Regionaal Waterprogramma wordt u voor-
gelegd ter besluitvorming in de decembervergadering en dat betekent dat die in de laatste, dus 
niet in de eerstvolgende commissie Omgevingsbeleid, want dat is nog deze cyclus, maar die van 
1 december, hoorde ik iemand net zeggen, staat dit Regionaal Waterprogramma geagendeerd. 
Dus u heeft dat, het wordt u ter besluitvorming voorgelegd, dus u kunt daar ook nog van alles 
mee en ik kan me heel goed voorstellen dat we dit debat op dat moment voortzetten en mocht 
u voorafgaand hieraan nog technische vragen hebben, dan kunnen we altijd in een toelichting 
voorzien. We hebben overigens ook al een presentatie gehouden op dit onderwerp, waar me-
vrouw Kleine Deters ook bij was. Voorzitter, ik zal nog een paar punten bij langsgaan. Over wo-
nen is veel gevraagd, ook door de heer Loof: doen wij nou wel voldoende? Lukt dat genoeg? Ik 
heb u al aangegeven dat ik u nog dit najaar zal informeren over de inzet van de provincie, over 
wat wij vanuit de Woonagenda doen, omdat we binnenkort ook met de wethouders afstemmen 
waar we nu de volledige inzet van ons Impulsteam op gaan zetten, dat dat in ieder geval optelt 
tot een betekenisvolle bijdrage aan het realiseren van die 10.000 woningen, zoals ons doel was. 
En dan nemen we meteen ook de drie moties mee in dat informatiemoment die u dit voorjaar 
heeft aangenomen. Dat komt allemaal met een brief en ik heb u ook al het aanbod gedaan, om 
u daarna maar dan wel vertrouwelijk bij te kunnen praten over wat voor projecten dit dan gaat 
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et cetera, maar daar zit marktgevoelige informatie in, dus daar zullen we ook met de griffie pro-
beren een moment voor te plannen, dan zouden we u zeker ook wat dieper willen informeren. 
U heeft aandacht gevraagd voor energiearmoede. Ik denk dat collega Stelpstra daar ook het een 
en ander over gaat zeggen aan de energiekant. Belangrijk aan deze term is wel: het begint bij 
armoede, dus het zit ook in de Sociale Agenda. Daar zijn wij samen met energie aan het kijken 
hoe we hiermee kunnen omgaan. Het begint bij armoede, maar hoe zorgen we dat iedereen in 
staat is de kachel te laten branden en ook het licht te laten schijnen. En u kondigde al iets aan 
voor over twee weken. Een dergelijk amendement zien we graag tegemoet en dan kunnen we 
het daarover hebben. U vroeg nog naar de inzet op armoede en laaggeletterdheid, of dat vol-
doende is? Nu loopt de derde ronde alliantie-aanvragen. In totaal begreep ik dat er tussen de 30 
en 40 aanvragen liggen op de verschillende thema's. Dus het lijkt me ook heel goed te kijken 
wat daar in zit. Het is ook een populair thema, dat daar ook van gehonoreerd wordt uiteindelijk. 
Daar zullen we u in het Werkplan even over informeren voor het eind van dit jaar welke zijn 
toegekend. Ook hebben we onlangs een extra subsidie gegeven voor het onderzoek naar laag-
geletterdheid om ook echt te komen tot die kennis die is opgedaan na een concrete handrei-
king, wat kan daarmee gebeuren? En zoals al een aantal malen toegezegd, zullen wij voor het 
Werkplan 2022 ook kijken of onze eigen inzet nog bijstelling behoeft en of daar nog extra inzet 
voor nodig is. Maar dan wil ik ook eerst kijken welke alliantieprojecten hier nog worden geho-
noreerd.  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Ja, heel kort voorzitter, als dat kan. Helder hoor. Dank voor de beantwoording, 
maar waar het mij met name even over ging: blijven we niet steken in onderzoek en monitoring 
en gaat het ook daadwerkelijk nu gewoon in absolute cijfers iets opleveren qua aantallen?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Mijn motto is altijd dat onderzoek voor de kennis heel nobel is, maar dat 
onderzoek aan de universiteit, dat wij betalen, dat moet ook altijd leiden tot concreet perspec-
tief voor mensen die met zo’n thema bezig zijn. Dat is ook die extra subsidie die we nu hebben 
gegeven. Het onderzoek naar laaggeletterdheid is feitelijk klaar, maar die laatste stap hoort 
daar echt nog bij, want dan kunnen mensen er wat mee. De heer Vianen vroeg ook nog naar het 
woningtekort. Daar heb ik het een en ander over gezegd. We komen dus met die brief. U zei 
ook: is er nog meer geld nodig en u had het over een knelpuntenpot. In die brief zullen wij een 
aantal dingen ook wel met een raming kunnen aangeven. Eerder dit jaar heeft de provincie ook 
een lobbybrief gestuurd voor Drenthe aan het kabinet. Daar vroegen wij € 300 miljoen voor wo-
ningen. Dat is eigenlijk de simpele rekensom op dat moment geweest. We hebben de komende 
tien jaar zo’n 15.000 woningen nodig, € 20.000 onrendabele top per woning. Dan komt u aan 
dat soort bedragen. Dus als u zo’n amendement wilt indienen bij de begroting, dan heeft u 
meer last van de heer Bijl dan van mij denk ik. Maar het zijn dit soort bedragen waar u aan moet 
denken. Er is ook veel rijksgeld. Assen en Meppel hebben een Woningbouwimpuls-aanvraag in-
gediend. We lobbyen er ook voor dat de voorwaarden beter geschikt worden voor Drenthe om 
andere gemeenten ook aanvragen te laten doen. En er is natuurlijk € 29 miljoen in Zuidoost-
Drenthe geland vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dus er is heel veel rijksgeld, maar menskracht 
is wel echt een probleem. Maar daarvoor hebben we natuurlijk ook de Woonagenda, het Im-
pulsteam en bij de Voorjaarsnota dat Gebiedsontwikkelingsbudget klaargemaakt. De heer Por-
mes zegt dat de Sociale Agenda heel belangrijk is. Dat zijn we volledig eens, voorzitter. Ik ben 
ook blij met het brede draagvlak in de Staten. U zegt: moet dat niet verder getrokken worden in 
het Meerjarenperspectief? Wij hebben ervoor gekozen en u ook, om dat op dit moment te fi-
nancieren vanuit de Investeringsagenda en daarmee is het doel voor de Sociale Agenda in ieder 
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geval dat dat ook in 2023 afgelopen is en dat geld omgezet is in een nuttige energie in de 
Drentse samenleving. Het is aan u, maar waarschijnlijk ook aan de nieuwe collegeperiode om dit 
verder voort te zetten. U vroeg daarbij specifiek aandacht voor de vrijwilligers in de dorpshui-
zen. U heeft vorig jaar de Motie Frisse Start aangenomen in de Staten. Die regeling hebben wij 
uitgevoerd en conform de afspraak dat ik u voor deze vergadering zou informeren, hebben wij 
u gisteren een brief gestuurd met de opbrengst van die motie en dat treft u als ingekomen stuk 
onder de vergadering van 8 december. Dus daar kunt u ook kennis van nemen en daar hebben 
de vrijwilligers en dorpshuizen van geprofiteerd. Mevrouw Dikkers vraagt nog naar de woning-
markt en u zegt: we zijn afhankelijk van de markt. Dat is gewoon waar. Daarom hebben we dat 
ook zo opgeschreven. Gemeenten kunnen af en toe nog wel wat sturen in het bestemmingsplan, 
maar wij zitten echt in die ondersteunende rol. Het enige moment dat we echt kunnen sturen 
op de woningmarkt, dat zou zijn als wij zelf woningen gaan bouwen, voorzitter, maar daar heb 
ik nog geen zeer breed draagvlak in deze Staten voor geproefd, nog los van de consequenties 
daarvan. En u vraagt naar de pilot Zuidoost-Drenthe met de gemeente Emmen en Waterschap 
Vechtstromen als het gaat om die bodemdaling en wat is nou de status en hoe verbreden we dat 
naar Drenthe? Daar hebben de Staten een motie over aangenomen. We zullen aandacht vragen 
bij het kabinet en we zullen zelf ook een aantal dingen, zoals financieringsmogelijkheden in 
beeld brengen en ik zal u nog in november informeren over de voortgang daarvan. Dat heeft 
enige tijd geduurd, want er was nog overleg tussen de koepels VNG, de Unie van Waterschap-
pen, het IPO en het rijk. Maar daar zal ik u de laatste stand van zaken in november over informe-
ren. Tot slot de heer Steenbergen, voorzitter. Hij zei iets over de menskracht bij gemeenten op 
RO en wonen. Daar heb ik wel wat over gezegd. Daar ondersteunen wij in en in het kader van 
energiearmoede vroeg u aandacht voor de dorpshuizen en dat werd bij interruptie nog verbreed 
tot sportverenigingen et cetera. De indirecte steun, daar kan de heer Stelpstra wat over zeggen. 
Als u daar directe steun op wilt doen, dan zou u met een amendement moeten komen, maar ik 
kan u voorspellen dat dat duur wordt. Volgens mij ben ik zo door de eerste termijn heen, voor-
zitter.  
 
De voorzitter: U krijgt nog een interruptie van mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Ik wil nog even terug naar de opmerking met be-
trekking tot woningbouw en naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn door het CDA en het 
antwoord daarop. U zegt: het is zoals het is de facto. Maar de constatering dat met betrekking 
tot de afgelopen marktwerking van de achterliggende jaren, dat juist heel veel mensen in de 
achterste rij komen te staan, is dat niet eigenlijk een hele trieste constatering en dat we daar 
met elkaar iets aan moeten doen?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, we hebben hier ook al een aantal keren gesproken over de 
verhuurdersheffing en uw standpunt is ook het standpunt van het college, die zou moeten wor-
den afgeschaft. Dan krijgen woningbouwcorporaties bijvoorbeeld weer meer touwtjes in han-
den. Maar er zijn diverse partijen die iets kunnen doen aan de sturing op de woningmarkt. Dat 
zijn wij niet, dat heeft u ook in de Woonagenda ondersteund. Wij hebben een stimulerende, fa-
ciliterende en ondersteunende rol. Daar proef ik ook nog steeds breed draagvlak voor en de 
heer Vianen doet dan een voorschot op nog meer. Ik denk dat wat er ook voor kabinet komt en 
wat er ook uit het landgoed in Utrecht komt, wonen zal een belangrijk onderwerp zijn van een 
nieuw kabinet, een nieuw regeerakkoord en ik verwacht daar ook wel meer regie vanuit het rijk 
op wat we nou gaan doen en hoe we dat voor elkaar krijgen. Tot die tijd blijven we in Drenthe 
gewoon full speed doorwerken aan waar wij begonnen zijn: zoveel mogelijk plannen omzetten 
naar voordeuren en brievenbussen. Dank u wel, voorzitter.  



 

57 

 
De voorzitter: Nog een vraag van mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. U had het zonet over directe steun aan dorpshui-
zen, dat het heel duur zou worden. Daarmee kan ik eigenlijk de conclusie trekken dat het heel 
urgent is en dat het voor dorpshuizen eigenlijk een levensbehoefte is om daar ondersteuning in 
te krijgen. Heb ik dat juist?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, u kunt het ook zien als een conclusie dat wij een sterk vrijwilligersle-
ven hebben in Drenthe, omdat we gewoon ontzettend veel verenigingen hebben, waarbij ieder-
een nu natuurlijk merkt dat de energierekening lastig is en zeker ook in coronatijd is het moei-
lijk geweest als activiteiten niet doorgegaan zijn. Dat heeft ook de inkomsten gedrukt. Mocht u 
besluiten hier iets in te doen, dan moet dat ook wel een betekenisvolle bijdrage zijn, zeg ik al-
tijd. En u breidde het bij uw interruptie al uit van dorpshuizen naar nog veel grotere catego-
rieën. Ik denk niet dat wij de geëigende partij zijn om maatwerk te bieden, want ieder dorpshuis 
is anders georganiseerd, iedere vereniging zit anders in elkaar en in zijn huisvesting en ik denk 
dat wij niet de geëigende partij zijn om hierop in te spelen. Dat zijn nadrukkelijk de gemeenten. 
En als u het optelsommetje maakt om generiek iets uit te waaieren over de provincie om een be-
tekenisvolle bijdrage hieraan te leveren, dan is mijn waarschuwing dat dat heel duur wordt. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan zal het laatste restje energie voor de lunch gebruikt gaan wor-
den door gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel, voorzitter. Aan mij de zware taak om de knorrende magen 
te overstemmen en dreigende flauwtes te zien voorkomen met wat ik nog kan zeggen. Ik zal zo-
veel mogelijk gaan clusteren. Ik denk dat dat het beste is. Dan loop ik maar even de onderwer-
pen na die ik voor mezelf even opgeschreven heb die aan de orde zijn geweest. Er is een vraag 
gesteld over asbest: hoe zorgen we voor betere resultaten en doen we een combinatie met Zon 
op dak. Met Zon op dak is die combinatie al gemaakt met de nieuwste regeling en we blijven 
ons inzetten zoals we nu doen. Er is ook een landelijk ambassadeursnetwerk dat er heel hard 
mee bezig is. Maar zoals u weet, is er geen rijkswetgeving. Dus het moet allemaal met overtui-
ging gebeuren. Personeel. Er is een vraag geweest wat wij bedoelen met Opgavegericht Werken 
met een netwerkorganisatie. Wat is daarvan het resultaat en wat merken de inwoners daarvan? 
Nou heel simpel. We doen de dingen die we nodig vinden. In deze organisatie heb ik wel eens 
gezegd: we besteden niet te veel tijd aan ‘pr’-dingen. Dat zijn procedures, programma's en alle-
maal andere dingen die met ‘pr’ beginnen, waar we vooral op het systeem zitten en niet op het 
resultaat. Als we met ‘pr’ bezig zijn, zijn we vooral praktisch en pragmatisch en hopen onze in-
woners daarmee zo goed mogelijk te helpen. En hoe doen we dat dan? Door elke keer alert te 
blijven en wees ervan overtuigd dat dat aan onze tafels elke week weer gebeurt. Over open 
overheid is al wat gezegd. Klimaat. 1,3% in de begroting. Ik heb dat niet nageteld, maar klimaat 
is meer dan alleen dat hoofdstuk. Toen het klimaatakkoord hier aan de orde was, zat het voltal-
lige college daar ook bij aan tafel, omdat het iedere portefeuille treft en in iedere portefeuille 
wordt er aan gewerkt. Dus het zou feitelijk juist zijn dat in het hoofdstuk als je dat geld noemt, 
dat dat 1,3% is, maar het is ook feitelijk juist dat er veel en veel meer gebeurt, want ik zie dat al 
mijn collega's daar net als ik ontzettend hard mee bezig zijn. De vorige vergadering heeft col-
lega Bijl nog extra speldjes gekregen, omdat hij toen vooral rondom de mobiliteit daar een aan-
tal dingen over heeft gedaan. Gisteren kwam er nog vanuit het college rondom het MKB extra 
stimulering. Dus al dat soort dingen gebeurt. Is er een totaaloverzicht en hoe zit het nou met die 
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23%? Daar wordt u regulier op gerapporteerd. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Wat dat to-
taaloverzicht betreft zijn we wel aan het kijken of wij een totaaloverzicht over de CO2-reductie 
in Drenthe kunnen krijgen, want daar gaat het in feite om. Dat proberen we ook samen met de 
gemeenten en we zijn nu aan het puzzelen hoe we dat handen en voeten moeten geven. Dus 
daar kom ik dan te zijner tijd wel op terug. Energiearmoede, daar heeft collega Kuipers ook al 
wat over gezegd. Ik ben wel blij met wat hij zei. Het begint een beetje vreemd te worden, ener-
giearmoede. Het is een onderdeel van armoede en dan is energie een zware kostenpost, maar er 
zijn natuurlijk wel meer kostenposten. Dus misschien moeten we dat frame ook een beetje verla-
ten. Maar goed, ik onderken het dat energie een forse kostenpost is. Het zou mooi zijn als je 
daar iets aan kunt doen. Wat er op rijksniveau gebeurt …, Ik heb allemaal dingen gehoord over 
belastingen, dan zou ik zeggen: hupsakee, sluis het door naar uw partij in Den Haag. Daar kun-
nen wij echt niets aan doen en zeker vanuit deze portefeuille niet. Maar we kunnen wel probe-
ren om mensen te helpen met meer comfort. En ook als ze 75+ zijn. Zij zijn niet uitgesloten van 
de energieregeling, zoals we hem hebben van de energielening. En isolatie, daar zetten we op 
in. Het meeste geld van die lening gaat naar isolatie toe. Dus dat is ook echt wel het eerste en ik 
ben wel benieuwd naar de voorstellen waar u mee komt. Ik heb volgens mij hier wel eerder in 
deze Staten gezegd dat het vraagstuk van, zo vertaal ik het maar even, de energiearmoede: je 
kunt maatregelen nemen, maar je hebt geen geld en daardoor kun je die maatregelen niet blij-
ven doen. Zo blijf je in een vicieuze cirkel, die ontzettend moeilijk te doorbreken is. Mijnheer 
Loof heeft daar een voorstel over aangekondigd. Ik wacht dat met interesse af. Mijnheer Blinde 
heeft gezegd dat het objectgebonden moet. Ja, daar zijn we allemaal wel mee eens, maar daar 
hebben we echt rijksregeling voor nodig, zoals het er nu uitziet, maar zij willen dat gewoon 
niet. Tenminste, van het demissionaire kabinet hoeven we dat zeker niet te verwachten. Mis-
schien hebt u ‘het ei van Columbus’? Dus ik kijk met spanning uit naar de Statenvergadering 
waarin de begroting wordt besproken en om dat ‘ei van Columbus’ dan open te kunnen breken 
en daar mooie happen van te nemen. Waterstof … Ja, dan zijn ze van de markt als u ze open 
breekt, mijnheer Brink. Sorry, dit is een intern grapje over eieren. Waterstof. Mijnheer Blinde 
heeft daar enige scepsis over dat we vooral hopen. Nee, we investeren erin, omdat we erin gelo-
ven. Dus daarom doen we dat. En u verwijst ook naar dingen van de Gasunie enzovoort. Maar 
de Gasunie gaat wel voor € 750 miljoen aan het werk om een hele infrastructuur aan te leggen 
voor waterstof. Dus volgens mij moeten we dat wel even in enige context zien. Dan heb ik nog 
twee punten: de overdracht van de bodemtaken. Gisteren heeft in die zin het college de Con-
ceptstrategie Bodem en Ondergrond vastgesteld, een lijvig en dik stuk dat naar u toegaat een 
dezer dagen, neem ik aan, dat in december in de commissie en in de Staten aan de orde komt. 
Daar komt ook nog een aparte bijeenkomst over. Daar staat onder andere wel iets opgeschreven 
hoe de nieuwe systematiek is. Als het overgedragen wordt aan gemeenten, dat gebeurt voor 
een deel, dan is de gemeente ook verantwoordelijk, dan zijn wij niet verantwoordelijk. We heb-
ben ook vanuit het IPO discussie over de financiering, want daar lijkt het rijk ook wat zuiniger te 
zijn. Dus wees ervan overtuigd, mevrouw Dikkers, dat wij daar als de bok op de haverkist zitten 
om dat voor elkaar te krijgen. Het laatste thema wat mij betreft, ik denk dat ik ze dan allemaal 
gehad heb. Mijnbouw. Allereerst terecht, mevrouw Dikkers dat u zegt: waarom expliciet schade 
voor gaswinning? Dat geldt ook voor andere mijnbouw. Dus dat is een terechte opmerking. En 
helpen wij dan bij het verhalen van schade? Nee, wij helpen niet bij het verhalen van schades. 
Het gaat om individuele gevallen. Dat is denk ik ook niet aan ons. En ook mijnheer Loof heeft 
iets over draagvlak gezegd. We merken een afnemend draagvlak als het gaat om in ieder geval 
mijnbouw in zijn geheel en gaswinning in het bijzonder. We zullen nog wel enige tijd gas nodig 
hebben. Wat je daar ook van vindt, maar dat is een feit. Laat ik dat ook maar als een feit presen-
teren. En als dat zo is, dan is het wel goed dat je dat in goed samenspel met de omgeving doet 
en dat hebben we dan opgeschreven als draagvlak, dat er in ieder geval goed met de omgeving 
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over doorgesproken is. Daar zijn we continu mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar u 
weet ook hoe de vlag er een beetje bij hangt, dat op sommige punten rondom gaswinning onze 
zorgen wat groter zijn dan misschien op plekken elders in dit land, zeker als het in Den Haag is. 
En wat dat betreft blijven wij hard opkomen voor onze inwoners. Ik wijs dan ook maar even 
naar de hele situatie rond Langelo, die ik - hoe zal ik dat nou eens netjes zeggen - dat kan voor 
geen meter wat daar gebeurt. Dan heb ik mij zeer beschaafd uitgedrukt, vind ik zelf. Dat kan 
voor geen meter wat daar gebeurt en daar blijven wij ons kei- en kei- en keihard voor inzetten 
voor onze inwoners.  
 
De voorzitter: Mijnheer Loof Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Ja, even één vraag aan de gedeputeerde. U zegt eigenlijk, u formuleert als doel-
stelling: ‘mijnbouw in Drenthe met een grote draagvlak onder de lokale bevolking’. En u zegt in 
uw beantwoording: ‘het kan voor geen meter’. Waarom schrijft u niet op als doelstelling: ‘het 
kan voor geen meter’?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nee, kijk, ik heb …  
 
De heer Loof: Met de doelstelling zoals deze nu geformuleerd is, wens ik u heel veel succes. Dat 
gaat niet lukken. Dus dan moet je dat toch op een andere manier formuleren.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou ja, dan zit het in de formulering. Maar waar wij ons voor inzetten, 
is voor de belangen van onze inwoners, voor de zorgen van onze inwoners, vooral als het heel 
erg om die mijnbouwschade gaat. Maar dat er mijnbouw gepleegd zal worden, dat is een reali-
teit. Daar kunnen we niet omheen en gezien dat feit gaan wij ons inspannen om daar zoveel 
mogelijk draagvlak voor te creëren. En ja, misschien moet dat een andere formulering zijn. Dat 
zet mij wel even aan het denken, laat ik dat zo maar zeggen.  
 
De heer Loof: Ik denk dat we elkaar wel begrijpen, maar ik heb inderdaad even van wat je neer-
zet, staat er voor de eeuwigheid. Het is wel even van belang om daar goed over na te denken.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Ja, dat denk ik ook. Ik snap uw punt.  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers van de SP.  
 
Mevrouw Dikkers: Ik hoor u zeggen: we gaan ons inzetten voor draagvlak en dat is natuurlijk 
mooi en ik snap ook dat als er mijnbouw en gaswinning nodig blijft, dat je dat op een fatsoen-
lijke manier doet. Maar hoort daar dan toch niet integraal bij dat je je ook hard maakt voor de 
negatieve gevolgen daarvan voor je inwoners? Er bekruipt mij voortdurend het gevoel dat we 
met heel veel mooie woorden zeggen: ja, we vinden dat allemaal wel, maar ja, we kunnen er 
niks aan doen en daarmee zetten we wel onze inwoners in de kou. Dat moet toch anders kun-
nen?  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Nou, dan wil ik even heel scherp zijn. Wij zetten onze inwoners niet in 
de kou. Dat doen wij niet. We hebben geen formele taak. De enige formele taak is dat wij een 
adviesfunctie hebben als het gaat om mijnbouw. Onze inwoners worden in de kou gezet op dit 
moment door het IMG en door het kabinet. Zo simpel is het en zo zie ik het ook. Daar vechten 
we tegen. Dat kan alleen maar door het gesprek aan te gaan, door de barricaden op te gaan. 
Volgens mij, als u het nieuws een beetje gevolgd hebt de afgelopen weken, weet u dat dat 
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volop gebeurt en daar zetten we ons kei- en keihard voor in. Maar ik kan het niet afdwingen. 
Dat kan ik u niet toezeggen, omdat het een rijksrechtsbevoegdheid is, maar binnen alle moge-
lijkheden die we hebben, zetten we ons in. En ik heb laatst ook al gezegd: ik houd er niet van 
om als overheden onderling te gaan procederen, maar het water staat ons zo langzamerhand 
wel tot de lippen, wat dat betreft. Ik hoop dat dat voldoende is.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Een laatste vraag, voorzitter, want ik merk dat de gedeputeerden ook aan een 
lunch toe zijn. Dus ik zal heel kort zijn. Het betreft de vraag die wij hebben gesteld over de 23% 
reductie op fossiel energiegebruik in Drentse woningen. Daar hoeft u nu geen antwoord op te 
geven, maar het zou goed zijn om ons gewoon schriftelijk een update te geven.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: U krijgt dat. Ik zal even kijken, want u krijgt daar reguliere rapportages 
over. Ik zal even kijken wanneer die komt.  
 
De voorzitter: Dan is daarmee ook de termijn van het college denk ik, aan een eind gekomen. 
Volgens mij heeft u allemaal heel goed opgelet en zijn de vragen die nodig waren gesteld en 
hebben we de Statenvergadering op dit punt voldoende goed voorbereid denk ik. Nu kijk ik 
even op de klok en dan denk ik: lunchen tot 14.05 uur? Is dat haalbaar voor jullie? Dan zou ik 
zeggen: eet smakelijk en 14.05 uur zie ik jullie graag terug.  

8. Belastingverordening 2022; Statenstuk 2021-30 

De voorzitter: We gaan verder met de vergadering, het middaggedeelte agendapunt 8. Ik heb 
voor agendapunt 8 even te melden dat de heer Velzing zich voor dit deel van de vergadering 
heeft afgemeld. Ik heb eigenlijk heel weinig sprekers staan voor punt 8. Laat ik even voor de 
mensen thuis aangeven dat het gaat over de Belastingverordening 2022, Statenstuk 2021-30. Het 
gaat om de vaststelling van die Belastingverordening. Ik heb drie sprekers genoteerd, maar als 
die drie sprekers niets anders willen zeggen dan dat zij akkoord zijn, dan stel ik voor om af te 
zien van woordvoering. Mijnheer Uppelschoten, heeft u meer dan alleen dat? U wel. Dan gaan 
we het rijtje even af. Het gaat om de heren Uppelschoten, Blinde en Zuur. Dan begin ik even bij 
mijnheer Zuur van de CDA-fractie. Schijnbeweging.  
 
De heer Zuur: Ik hou het bij een akkoord, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mijnheer Blinde van de fractie van JA21.  
 
De heer Blinde: Dank u wel. Ik heb één vraag aan GS. Voor 20 januari 2021 is voor intern salde-
ren geen vergunning meer nodig, maar we bouwen het wel van 50% naar 0% af over drie jaar 
tijd. Mijn concrete vraag is: als er geen vergunning nodig is, waarom dan niet gewoon direct 
0%? Maar voor de rest akkoord.  
 
De voorzitter: Dank voor uw korte bijdrage. En dan mijnheer Uppelschoten. Als het kort kan, 
blijft u dan maar zitten.  
 
De heer Uppelschoten: Ik kom namelijk als argument tegen dat we de tarieven meer in overeen-
stemming brengen met het landelijk gemiddelde. Dat vind ik niet zo’n goed argument. Ik kan 
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ook zeggen: we zijn blij dat we onder het gemiddelde zitten. Waarom moeten we dan naar het 
landelijk gemiddelde toe?  
 
De voorzitter: Maar u bent verder wel akkoord met het stuk, mijnheer Uppelschoten?  
 
De heer Uppelschoten: Ja hoor. Kijk, dat is alvast mooi. Dan zie ik alweer een brede instemming 
en dan is nu het woord aan het college. Het woord is aan de heer Bijl.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde Bijl, met de woordvoering van de heer Zuur kan ik goed leven. Wat 
de vraag betreft van de heer Uppelschoten: we streven niet echt naar een gemiddeld tarief in 
Nederland, maar naar de gemiddelde kostendekkendheid, dat we daar ook op dat gemiddelde 
gaan zitten. Dus nou is de uitdaging dat we zo laag mogelijk in de kosten blijven. En als het gaat 
om dat intern salderen, dat gaat om een positieve weigering. Daar moeten we werk voor ver-
richten en dan kunnen we in één keer die 50% lastenverzwaring toepassen. Maar we denken 
mee met het bedrijfsleven en dat bouwen wij in drie jaar af. Dus de teruggave wordt niet in één 
keer naar nul gebracht, maar van 50% naar 0% in drie keer. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Zijn er nog opmerkingen te maken in tweede termijn? Alleen bij de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Ja, misschien als extra toelichting. Zoals de heer Jumelet vanmorgen ook zei, wil-
len een aantal vergunningaanvragers wel degelijk een positieve weigering hebben, hoewel dit 
formeel niet nodig is, maar dan ligt de feitelijke situatie vast voor die vergunningvragers. Dus 
daar heeft het mee te maken. Het hoeft niet, maar ze komen wel binnen en dan volgt er een po-
sitieve weigering.  
 
De voorzitter: Dank voor deze aanvulling en daarmee stel ik vast dat dit punt als A-stuk door kan 
naar de vergadering van de Provinciale Staten.  

9. Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group Europe BV op bedrijvenpark Werkland-
schap Assen-Zuid; Statenstuk 2021-26 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt 9 en daar hebben we weer te maken met 
wat langere bijdragen, dus dat doen we gewoon weer hier. Mijnheer Post verexcuseert zich nu. 
Is dat ook voor de rest van de vergadering of alleen dit agendapunt? Voor de rest van de verga-
dering en dat is vooral bij dit agendapunt, omdat hij daar een persoonlijke betrokkenheid bij 
heeft en daarom niet meer aanwezig kan zijn bij dit punt. Hoe dan ook, het zij zo. Agendapunt 
9 handelt over het ondersteunen van een nieuwe vestiging van de Muelink & Grol Group op be-
drijvenpark Werklandschap Assen-Zuid, Statenstuk 2021-26. U wordt gevraagd om in te stemmen 
met het verlenen van een subsidie van € 1,25 miljoen aan deze groep voor het project ‘New Site-
Transform Together’. Dat bedrag te dekken uit het Regionaal Specifiek Pakket - althans de Re-
serve die we daarvoor hebben - en het bedrag te onttrekken uit die Reserve en te storten in een 
Reserve verstrekte subsidies, deze subsidie te verdelen over de jaren 2022 tot en met 2025 in het 
programma 3 en de begroting overeenkomstig te wijzigen. Ik tel 11 insprekers, zeven vrouwen 
en vier mannen. Wat heb je eraan, maar het is zo en ik begin met de heer Van der Meijden van 
de SP-fractie.  
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De heer Van der Meijden: Dank u wel, voorzitter. De vraag ligt voor of wij kunnen instemmen 
met een subsidie van € 1,25 miljoen aan de M&G Group en de in het Statenstuk opgenomen ar-
gumentatie dat de investering voor GS met betrekking tot innovatie en duurzame economie een 
belangrijk speerpunt is. Daarnaast wordt ook aangegeven dat werkgelegenheid en het behoud 
daarvan een belangrijk speerpunt is, zowel directe als indirecte werkgelegenheid. De vraag dient 
zich wat mij betreft aan. of zo’n bedrijf, zoals omschreven, met internationale omvang en tien 
vestigingen over de hele wereld staatssteun nodig heeft. Dus waarom heeft dit bedrijf steun ge-
vraagd? Heeft men de noodzaak van de steun kunnen onderbouwen? Met andere woorden: kan 
het bedrijf onvoldoende middelen genereren voor hun plannen met de bouw van een nieuwe 
vestiging in Assen? Op de totaliteit van de investering die wordt aangegeven, is € 1,25 miljoen 
een klein bedrag. Dus de waarom-vraag blijft bestaan. Anderzijds wordt de werkgelegenheid en 
het behoud ervan opgevoerd als een belangrijk argument om de staatssteun te verstrekken. Dat 
klinkt ook in de oren van de SP zeer sympathiek. Het dienen van het belang van hardwerkende 
werknemers staat wat ons betreft ook voorop. Maar voorzitter, ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat vele aanvragen van subsidie, staatssteun, die ik in dit college heb zien passeren, 
werkgelegenheid als een soort haarlemmerolie wordt gebruikt om veel belastinggeld te beste-
den aan bedrijven die voldoende middelen hebben om hun eigen broek op te houden. Het lijkt 
een beetje op een chantagemiddel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, uw spreektijd is al voorbij en ik wilde dat een beetje 
handhaven vanmiddag, dus wilt u afronden?  
 
De heer Van der Meijden: Ik mag nog even een paar zinnen? Dus wat dat betreft zie ik gebeuren 
dat wat ons betreft werkgelegenheid als een soort chantagemiddel wordt gebruikt. Het lijkt er 
wel op dat kapitaalkrachtige bedrijven niet hun broek kunnen ophouden zonder subsidie. Wat 
mij betreft, om het af te ronden, zijn daar ook een aantal voorbeelden van met betrekking tot 
Shell, met betrekking tot Met Food, met betrekking tot Wesselius. Daar is ook veel geld naartoe 
gegaan en dat zijn toch zeer grote bedrijven. Dus ik zou eigenlijk willen verzoeken, ervoor wil-
len pleiten om te onderzoeken of onze Algemene Subsidieverordening nu werkelijk voldoet aan 
het algemeen belang van de grootste meerderheid van de Nederlandse burger en de achterlig-
gende gedachte waarvoor steun bedoeld moet zijn. Dus mede gezien ook de toegenomen onge-
lijkheid in onze samenleving, lijkt me dat een goed plan. Tot zover mijn bijdrage voorzitter, om 
het af te ronden.  
 
De voorzitter: Dank u wel en excuses voor het misverstand wellicht over de spreektijd, maar u 
heeft een spreektijd gekregen voor dit onderwerp van twee minuten. We gaan nu verder met de 
fractie van D66, mevrouw Uildriks.  
 
Mevrouw Uildriks: Dank u, voorzitter. Het is een jarenlang proces geweest, maar nu eindelijk is 
de kogel door de kerk. De M&G Group vestigt zich in Assen-Zuid en dit gebied lijkt daarmee van 
de grond te komen en andere bedrijvigheid aan te trekken. Als D66 zijn we benieuwd wat deze 
spin-off gaat opleveren voor het gebied en de bedrijvigheid in en om Assen heen. D66 kan de 
subsidie aan de M&G Group vanuit de provincie ondersteunen en hoopt op een positief effect 
op de werkgelegenheid en de economische groei van dit gebied. Wij vragen de gedeputeerde 
ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de resultaten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan gaan we verder met de fractie van de PVV, mijnheer Uppelschoten en daarna 
de Partij voor de Dieren. Mijnheer Uppelschoten heeft het woord.  
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De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij zijn ook blij dat de vestigingen 
behouden blijven in het Noorden en met name in Assen, maar we delen de zorgen die ook bij de 
SP leven, namelijk dat grote bedrijven subsidie behoeven om in het Noorden te blijven of om 
zich in het Noorden te vestigen. Als het nieuwe bedrijven zijn, dan hebben we daar de NOM 
voor. En we hebben Shell gehad en nog paar bedrijven. Ik denk dat het bekend wordt dat je, als 
je het argument van de werkgelegenheid gebruikt, dat je dan sterk staat bij GS en dat je makke-
lijk een subsidie los kunt krijgen. Want als dit de trend wordt dat wij steeds subsidie gaan verle-
nen als bedrijven hier blijven of eventueel zich vestigen, dan wordt het een hele dure grap. Wij 
stemmen ermee in, maar we hebben volgens mij een gevaarlijke trend gezet, want die bedrijven 
weten dat natuurlijk van elkaar dat als je met iets nieuws komt en je gebruikt het argument van 
de werkgelegenheid, dat je dan een grote kans hebt dat je subsidie kunt krijgen bij de gedepu-
teerde die over de economie gaat. Dus dat zijn de enige opmerkingen die we willen maken, 
maar natuurlijk stemmen wij ermee in en natuurlijk zijn we blij dat het in Assen blijft.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij gaan verder met mevrouw Peeks van de Partij voor de Dieren en 
daarna mijnheer Blinde. Mevrouw Peeks heeft het woord.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij ook aan bij de voorgaande spreker. De Partij 
voor de Dieren is ook benieuwd of het bedrijf echt serieus naar Polen wilde verhuizen of dat dat 
alleen de methode is om subsidie te verkrijgen. Het behoud van werkgelegenheid is ook een 
speerpunt van de provincie en dat vinden wij ook een mooi streven. De Partij voor de Dieren wil 
ook graag weten of zinvolle werkgelegenheid waar medewerkers een bestaan mee op kunnen 
bouwen de kern van dit speerpunt is. We zijn dan ook verbaasd dat bijna een derde van de me-
dewerkers als uitzendkracht werkt. Dat is dus een onzeker bestaan. Kan de gedeputeerde aan-
geven of er dwingende afspraken gemaakt zijn om een groot deel van de tijdelijke contracten 
om te zetten in vaste contracten als voorwaarde voor de subsidieverlening? Wat wij ook niet zo 
positief vinden, is dat er 10 tot ongeveer 20 medewerkers gedwongen moeten afvloeien, omdat 
ze niet mee willen verhuizen. En onze vraag is dan: is dat echt vanwege de afstand Groningen-
Assen of zijn er andere redenen om van deze medewerkers afscheid te nemen? En ook de vraag 
is of hier geen mouw aan te passen is. We lezen wel dat er sprake is van een sociaal plan en dan 
is ook de vraag: er staat hierin dat deze medewerkers dan nieuw werk krijgen tegen dezelfde 
voorwaarden die ze nu hebben. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Blinde mag de arena betreden en daarna mevrouw Mensen. 
Mijnheer Blinde van JA21 heeft het woord.  
 
De heer Blind: Ja, alweer het woord voorzitter. Dank u wel. Wij kunnen er eigenlijk wel kort 
over zijn. We vinden het een fantastisch voorstel. € 1,25 miljoen. Ik vind dat helemaal niet duur. 
Ik vind het eigenlijk zelfs spotgoedkoop als je daarvoor zoveel arbeidsplaatsen krijgt. 30 à 40 so-
ciale werkplekken, 10 tot 15 plaatsen dagbesteding, behoud van 350 reguliere arbeidsplaatsen 
en een flexibele schil van 100 à 150 medewerkers. Dat is voor mij een koopje als ik eerlijk ben, 
als je daar eenmalig € 1,25 miljoen voor over maakt. Om ook te reageren op die flexibele schil: 
als je voor een uitzendbureau werkt, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat dat onzekerder is 
dan dat je voor een ander gewoon bedrijf werkt. Die mensen hebben misschien wel een vast 
contract bij een uitzendbureau. Zij vinden het misschien wel heel leuk om afwisseling te hebben, 
om het ene jaar bij het ene bedrijf te werken, het andere jaar bij een ander bedrijf. Dus dat zijn 
nogal wat aannames, alsof dat voor een ieder ongewenst is. Dan ga je dat invullen voor een an-
der. Dus dat gezegd hebbende: wij hopen eigenlijk dat de heer Brink nog veel vaker met dit 
soort acquisitie ons op de hoogte brengt.  
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De voorzitter: Een interruptie van mevrouw Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Even over die flexibele schil. Het is natuurlijk zo dat het inderdaad tijdelijke 
contracten kunnen zijn, maar uitzendwerk is natuurlijk toch onzekerder voor mensen om hoge 
hypotheken aan te gaan en dat soort dingen. Dus in die zin is het voor ons veel wenselijker om 
dat toch in vast om te zetten en dat is een tendens die in de maatschappij meer gewenst wordt.  
 
De heer Blinde: Nou, dan zeg ik eigenlijk als oud hypotheekadviseur voorzitter, dat dat gewoon 
niet waar is. Want een vast contract bij een uitzendbureau is een vast contract, punt. En ik denk 
daarbij: een echt vast contract, een beetje in de SP zins van het woord, dat bestaat gewoon bijna 
niet meer. Als je vast werk wilt, dat betekent je leven lang blijven leren, continu blijven ontwik-
kelen, dan zorg je dat je vast werk heb. Juist stilstaan en dus niet investeren in bedrijven die wil-
len vergroenen en uitbreiden, dan zorg je voor onzekerheid.  
 
Mevrouw Peeks: Ik wil even reageren. U doet nu zelf een aanname dat het een vast contract is 
bij een uitzendbureau en dat is natuurlijk niet altijd zo.  
 
De heer Blinde: Nee, maar dat is bij geen enkel bedrijf altijd zo. Een uitzendbureau is ook ge-
woon een bedrijf.  
 
De voorzitter: U was klaar met uw bijdrage? Dat dacht ik al. Dan gaan we verder met de Partij 
van de Arbeid, mevrouw Mensen en daarna komt Sterk Lokaal. Het woord is aan mevrouw Men-
sen.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel, voorzitter. En weer blijft er een mooi groot bedrijf behouden 
voor Drenthe. Chapeau. Daar zijn wij als Partij van de Arbeid natuurlijk heel erg blij mee. En niet 
alleen blijft het in Drenthe, het gaat zelfs uitbreiden. De M&G Group is van oudsher verbonden 
met Assen. Familie van mij werkte jarenlang naar volle tevredenheid bij voorheen Burgerhout. 
Het is dan ook mooi om te zien dat, na een gedeeltelijk uitstapje naar Groningen, het bedrijf 
weer in zijn totaliteit terugkeert op Drentse bodem. Natuurlijk zijn wij verheugd dat de werkge-
legenheid blijft voor de 350 man vast personeel en de flexibele schil van ongeveer 100 tot 150 
mensen. Maar wat de Partij van de Arbeid erg belangrijk vindt, zijn de arbeidsplaatsen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de dagbestedingsplaatsen van De Trans. Hier-
mee toont M&G Group zich een sociaal werkgever. En daar kunnen we er niet genoeg van heb-
ben in Drenthe. We gaan ervan uit dat het bedrijf zich ook bij het sociaal plan voor de enkele 
ontslagen die er vallen, ook sociaal zal opstellen. Met het opzetten van een eigen R&D-afdeling 
komt er nog een stuk hoogwaardige onderzoeksruimte in Assen. In de regio waarin deze be-
drijfstak niet zo sterk is vertegenwoordigd, is dit een zeer welkome aanvulling. Daarbij is het 
mooi om te zien dat men de samenwerking zoekt met de hogescholen in de regio. Door het op-
zetten van een eigen distributiecentrum komt er nog meer werkgelegenheid naar Assen en laat 
het ook zien dat het bedrijf kritisch kijkt naar de eigen CO2-reductie door het terugdringen van 
het aantal transportkilometers. Tot slot, voorzitter, willen we ook nog een klein puntje van kri-
tiek opmerken. We snappen dat de gedeputeerde heel erg verheugd was dat dit bedrijf in Assen 
bleef. En dat ook heel graag met de wereld wilde delen. Dat heeft hij ook gedaan, waardoor 
deze behandeling in de commissie eigenlijk voelt als mosterd na de maaltijd. We willen de gede-
puteerde dan ook oproepen om voortaan de juiste volgorde aan te houden van besluitvorming 
en terughoudend te zijn met berichtgeving naar buiten over dit soort mooie ontwikkelingen. 
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Voorzitter, de Partij van de Arbeid kan instemmen met dit voorstel en het mag wat ons betreft 
als hamerstuk naar PS.  
 
De voorzitter: En ik zie dat mijnheer Steenbergen al onderweg is deze kant op en hij wordt 
straks gevolgd door mevrouw Haan van GroenLinks. Het woord is aan de heer Steenbergen van 
Sterk Lokaal.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Sterk Lokaal is zeer tevreden met het feit dat er 
weer een groot bedrijf voor Drenthe behouden blijft en als je dan ziet, dat het extra werkgele-
genheid oplevert, er ook plaats is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en er daar-
naast diverse stageplaatsen voor zowel mbo, hbo en wo gecreëerd worden, dan kunnen we al-
leen maar zeggen: breng meer van zulke bedrijven en wij kunnen daar echt mee dealen. Dank u 
wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik mevrouw Haan vragen deze kant op te komen en dan zal 
ik daarna mevrouw Van den Berg aanroepen.  
 
Mevrouw Haan: Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van deze beleidsbrief is de fractie van 
GroenLinks op werkbezoek geweest bij de M&G Group in Assen. We hebben een rondleiding 
door het bedrijf gekregen en een gesprek met de CEO en de facility manager gehad. Het bedrijf 
houdt zich bezig met rookgasafvoer en luchtdistributie. Ze zijn marktleider in Europa. De verhui-
zing naar een nieuwe vestiging geeft het bedrijf de mogelijkheid om extra te investeren in de 
energietransitie. Zo wordt het nieuwe gebouw energieneutraal en komen er minder transport-
bewegingen. Dat het samengaan van de vestigingen in Groningen en Drenthe gevolgen heeft 
voor het personeel staat vast. Inmiddels hebben ze met alle werknemers een gesprek gehad 
waar zij konden aangeven tegen welke problemen zij aanliepen. Voor de werknemers die bijna 
met pensioen gaan of niet met de verhuizing mee willen gaan, wordt in goed overleg met de 
vakbonden een sociaal plan gemaakt. Wij hebben gezien dat het bedrijf goed is voor zijn perso-
neel. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid om te groeien. Een voorbeeld hiervan is een status-
houder die begon met dagbesteding en nu één van de werkteams begeleidt. En het bedrijf heeft 
een afdeling waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Het bedrijf biedt veel stage-
plekken om personeel te kunnen verjongen en het vakmanschap te blijven behouden. Het be-
drijf zou meer mbo-plaatsen kunnen aanbieden, maar loopt er tegenaan dat er te weinig leer-
lingen zijn. We hadden GS willen vragen of ze daaraan konden werken, maar in het persbericht 
dat we gisteren hebben gekregen over het samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Tech-
nisch Vakmanschap’ is daar al in voorzien. Waarvoor dank. Al met al ziet GroenLinks een bedrijf 
met veel mogelijkheden voor nu en in de toekomst en juichen wij het voorstel toe dat dit bedrijf 
voor Drenthe behouden blijft. Wij zullen dan ook instemmen met dit voorstel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie onderweg om 
haar bijdrage te geven op dit punt en die zal straks gevolgd worden door mevrouw Mentink van 
het CDA. Het woord is aan mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Het is heel mooi dat deze investering van de M&G 
Group in Drenthe geland is in plaats van in een andere Europese regio. Daarmee behouden en 
krijgen we zowel voor praktisch geschoolden als theoretisch geschoolden banen in Drenthe. Ook 
de aansluiting bij de Smart Industry Hub is een mooie aanvulling voor deze Hub. We hebben nog 
wel twee vragen bij het voorstel. In het Statenstuk is sprake van staatssteun. Is er vooraf al goed 
juridisch getoetst dat hier inderdaad sprake is van een nieuwe economische activiteit? Dit omdat 
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wij niet in een situatie willen komen van ongeoorloofde staatssteun. Het tweede punt is: de kos-
ten voor dit voorstel worden gedekt uit de Reserve Regionaal Specifiek Pakket. Logisch om dat 
op die manier te dekken, maar we zien wel dat we als Provinciale Staten pas aan het eind van 
het traject in beeld zijn. Mevrouw Mensen noemde daar ook al iets over. Wij zouden dat graag 
in de toekomst anders zien. Dit zijn vaak langlopende processen, vaak geheim en daar moeten 
we wat de ChristenUnie betreft, als Provinciale Staten het college meer dan nu het geval is, ka-
ders in meegeven. Wat voor type bedrijven willen we steun geven? Welke ruimtelijke kaders ge-
ven we mee? We zien immers dat er steeds meer bedrijven zijn die behoefte hebben aan grote 
stukken grond, grond die we maar één keer kunnen uitgeven. Er liggen al wel wat kaders, maar 
deze dateren uit 2009-2010 voor bijvoorbeeld het RSP. En een vergelijkbaar potje, de VES-
gelden, Versterking Economische Structuur, of daar kaders van zijn, dat weet ik niet eens. We 
vragen daarom Gedeputeerde Staten om met ons als Provinciale Staten een update-kader te ma-
ken voor dergelijke steun aan bedrijven uit die RSP- en VES-gelden. We horen graag of het col-
lege hiertoe bereid is.  
 
De voorzitter: Mevrouw Mentink van het CDA en dan sluiten we straks af met mevrouw Udinga 
van de VVD-fractie. Het woord is aan mevrouw Mentink.  
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt ons gevraagd om subsidie te ver-
lenen van € 1,25 miljoen aan M&G Group Europa in Assen. Als je het Statenstuk zo leest, dan 
doet deze onderneming geweldig werk en heeft het innovatieve ideeën om verder te gaan. Het 
bedrijf is wereldwijd actief op het ontwikkelen en fabriceren van oplossingen voor rookgasaf-
voer en ventilatie. Het bedrijf wil door de samenvoeging van Groningen en Assen een compleet 
nieuw bedrijf vestigen in Assen-Zuid. En we mogen als provincie content zijn dat deze onderne-
ming zich wil vestigen in Assen en niet naar Polen toegaat, want dat was ook een overweging. 
Voorzitter, de uitgangspunten van het CDA: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid 
en solidariteit vinden we weer terug in deze onderneming. Mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt, sociale werkplekken, dagbesteding en begeleid werken wordt hier ingezet. Een 
duurzaam bedrijfsgebouw wordt gerealiseerd en men gaat kijken voor diegenen die niet mee 
willen verhuizen naar de nieuwe locatie naar een goede oplossing in samenwerking met de vak-
bonden. Daarnaast geeft het de provincie een boost in de economie. Voorzitter, we hebben er 
vertrouwen in dat dit bedrijf een stabiliteit heeft en voorbereid is op de toekomst met een 
goede positie voor werkgelegenheid, maar ook voor ontwikkeling voor hoger opgeleiden, waar 
men de samenwerking zoekt met de hogescholen in de regio en daarmee ook het behoud cre-
eert om technisch personeel hier in deze regio te houden. We waarderen het dat dit college de 
mogelijkheid geeft om dit bedrijf een doorstart te geven hier in onze provincie, maar waarderen 
het ook dat men ons als Staten op de hoogte wil houden met een voortgangsrapportage. Al 
deze elementen geven ons de doorslag om mee te denken en akkoord te gaan met dit voorstel. 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan sluiten we zoals aangekondigd, de sprekersrij af met mevrouw 
Udinga van de VVD-fractie. Het woord is aan mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. Een paai-subsidie, een over-de-streep-trek- subsidie of 
een incentive, eigenlijk maakt het ons niet zoveel uit hoe we het noemen. Feit is dat je soms iets 
moet geven om iets terug te krijgen en zo zien wij deze aanmoedigingspremie voor de M&G 
Group dan ook om Assen te kiezen als vestigingslocatie. We vinden de veronderstelling dat zon-
der deze bijdrage het bedrijf waarschijnlijk niet in Nederland zou zijn gebleven wel erg boud, 



 

67 

maar we delen de mening dat het vast heeft geholpen in de onderhandelingen en de gesprek-
ken. En we zijn blij met de uitkomst van al die gesprekken, namelijk dat M&G voor Drenthe 
heeft gekozen. We zijn als VVD verheugd dat er naast de fabriek ook een innovatiecentrum in 
Assen komt. Dit leidt niet alleen tot directe, hoogwaardige arbeidsplaatsen, maar biedt ook kan-
sen tot samenwerking met het regionale innovatie-ecosysteem. Al met al fantastisch dat we dit 
unieke bedrijf hebben kunnen helpen om voor Drenthe te kiezen. Een groot compliment voor 
iedereen die hieraan meegewerkt heeft en wat ons betreft is het dan ook een A-stuk. Dank u 
wel. Dank u wel. Dat maakt een einde aan de eerste termijn en zorgt nu voor een reactie van ge-
deputeerde Brink, die daarvoor maximaal zes minuten krijgt.  
 
Gedeputeerde Brink: Dat moet lukken, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, ik zei niet voor niks: 
het moet lukken, want volgens mij hebben wij een aantal mensen horen zeggen en mevrouw 
Mensen zei ook dat haar familie daar gewerkt had, tot volle tevredenheid. GroenLinks is op be-
zoek geweest en we hebben het verhaal gehoord wat u vertelt, hoe het bedrijf functioneert, 
hoe het bedrijf ook in de samenleving wil staan. En ik heb daar eigenlijk niet zoveel aan toe te 
voegen. Het is een bedrijf dat van hoog tot laag al jaren mensen met afstand tot de arbeids-
markt een plek geeft en ook daar goed voor zorgt. Dat is een overtuiging van mij. Maar ook nu 
met een nieuwe R&D-afdeling denk ik dat zij ook juist weer iets toevoegen, iets nieuws. Maar ik 
wil wel even ingaan op alle vragen die gesteld zijn. Voorzitter, de SP en volgens mij heeft de 
heer Uppelschoten misschien wel een beetje hetzelfde: het is niet een kwestie dat iedereen die 
hier aan de deur komt automatisch een bijdrage kan verwachten. Of als men dreigt om naar Po-
len te gaan, om dan te zeggen: dan moet de provincie maar met middelen klaarstaan. Zo werkt 
het niet en zo heeft het hier ook niet gewerkt. Het is wel een kwestie dat als wij horen dat een 
bedrijf dat gevestigd is in Assen met pakweg 400 mensen die hier werken met afstand tot de ar-
beidsmarkt, waarvan we weten dat de lonen in Polen hoogstwaarschijnlijk goedkoper zullen zijn 
dan hier, dat we ook weten dat er ook gekeken is naar andere locaties in Noord-Nederland, dat 
je wel als gemeente en provincie in gezamenlijkheid kijkt: hoe kunnen we dit bedrijf behouden 
voor onze regio? Want één ding is wel helder: een aantal zal dan misschien niet mee kunnen en 
zeker als ze naar het buitenland vertrekken niet. En juist om die kwetsbare groep en dat is door 
een aantal van u gezegd en daarover wil ik ook best in contact blijven met het bedrijf. Het be-
drijf zit trouwens achterin de zaal en hoort ook wat u erover vindt en ik ben er heel blij mee dat 
u er bent, want dan kunt u ook horen hoe er hier in ieder geval nu gesproken is. En ik constateer 
dat er een brede steun is voor het bedrijf en dat er waardering is voor het bedrijf. Maar dan nog, 
dan proberen wij het bedrijf hier te behouden. Maar als u het stuk leest, dan is er niet voor niets 
een Competence Centre om te kijken hoe kunnen we die R&D-afdeling samenvoegen voor logis-
tiek, CO2-vermindering, een duurzaam gebouw. Ik denk dat er kortom voldoende voorwaarden 
zijn gesteld ook door ons, dat dan enige steun op zijn plek is en dat er enige steun is voor zo’n 
bedrijf. En we hebben hier wel eens vaker iets gehad, waar soms en ook nu weer voor vele tien-
tallen miljoenen geïnvesteerd wordt, zal dit dan misschien de druppel zijn? Als ik heel eerlijk 
ben, denk ik dat niet. Ik denk wel dat dit een signaal is dat wij als overheden trots zijn op dit 
soort bedrijven. Dat we ze kunnen helpen als we kijken naar de Smart Industry Hub die we hier 
in Noord-Nederland hebben. Hoe kun je de verbinding maken? Hoe kun je die bedrijven introdu-
ceren bij andere bedrijven? Hoe kunnen ze aansluiten bij trajecten die er lopen? Als het gaat om 
de Europese programma's, dan zie ik en dan merk ik dat ook dit soort bedrijven daar behoefte 
aan heeft, dat overheden naast hen staan en hen daarbij helpen om te komen tot een innova-
tief, maar ook in het ecosysteem hier in Noord-Nederland, dat ze daar welkom zijn en dat ze 
daar meedoen. En ik denk dat dit bedrijf in staat is om ook juist weer een aantal andere MKB’ers 
mee te nemen in al die research en onderzoek die plaatsvindt. Dat het heel lang geduurd heeft, 
erken ik, maar ik denk dat u, gezien de ontwikkelingen waar dit bedrijf en ook in de bedrijfstak 
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waar dit bedrijf zich bevindt, dat het logisch is dat daar zeer goed en lang en misschien ook wel 
zorgvuldig en in dit geval ook wat lang over nagedacht is: wat moeten we doen in de huidige 
markt waar ook die transitie van onze brandstoffen inzit? Het bedrijf kijkt niet voor niets weer 
naar nieuwe innovatieve oplossingen. Voorzitter, ik heb al iets gezegd en ook door een aantal 
sprekers van u is gezegd over hoe men in dit bedrijf omgaat met de medewerkers. Ik heb zelden 
bij de aftrap en richting de Partij van de Arbeid: dat hebben we inderdaad gedaan en het spijt 
me, dat het zo is overgekomen, maar ik zeg maar heel eerlijk: het werkt in dit huis heel vaak zo 
dat persberichten naar buiten gaan na de openbaarheid van een college. Dan worden er stukken 
openbaar, die worden naar u gestuurd en dan staat het in die zin ook in de pers. Maar bij iedere 
uiting is altijd gezegd: PS, u hebt het laatste woord. En eigenlijk werkt dat bij alle voorstellen zo 
en heel vaak moet u dan nog wel een besluit nemen. Maar dat is wel een beetje hoe het systeem 
werkt. Maar ik heb zelden meegemaakt dat ook een aantal personeelsleden en een vertegen-
woordiger van de Ondernemingsraad specifiek werden uitgenodigd als de schop in de grond 
gaat en ik denk dat dat ook weer een beetje aangeeft hoe dit bedrijf opereert. Dat is mij echt 
opgevallen en ik heb ook met hen gesproken en ik vond dat echt waardevol. Als het gaat over 
het aantal uitzendkrachten, dan moet ik ook even aangeven dat het natuurlijk wel een branche 
is waar ook seizoensinvloeden zijn. Dus er zal altijd een soort flexibele schil zijn, maar ik kan ook 
zeggen en ik denk dat u dat voor zichzelf ook wel kunt bedenken: in de huidige arbeidsmarkt is 
het misschien wel van belang om mensen zo lang mogelijk en zo vast mogelijk in dienst te krij-
gen, want als je ze kwijt bent, waar krijg je ze weer? Maar het bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk 
altijd een flexibele schil van seizoensinvloeden moeten hebben en ik vind trouwens ook dat daar 
begrip voor moet zijn en zeker bij zo’n bedrijf. Voorzitter, dan nog de vraag vanuit de Christen-
Unie: staatssteun, is dat uitgezocht? Ja. Kaders voor welke bedrijven wij naar Drenthe willen ha-
len? Volgens mij hebben wij al toegezegd, we hebben wel eens vaker over acquisitie met u gesp-
roken, dat we in het kader bijvoorbeeld van onze ruimtelijke ordening eens gaan kijken welke 
bedrijven willen we hiernaartoe halen. En volgens mij is toegezegd aan u om daar met elkaar 
eens een discussie over te gaan voeren wat we willen. Als het gaat om dit soort zaken, gaat het 
aan het einde van de rit bij ons wel om duurzaamheid. Ik heb wel eens gezegd afstand tot de 
arbeidsmarkt, wat voegt dit toe aan het systeem dat we met elkaar willen, hoe zit de gemeente 
erin? Want dit betekent dat een bedrijf ook een oude locatie achterlaat. Wat zijn zij daarmee 
van plan? Dus er spelen zoveel factoren mee. Ik denk niet dat het altijd kan dat we dat hier met 
elkaar delen, maar ik durf de stelling aan dat in dit geval het meer dan waard is om het zo te 
doen, maar de discussie over acquisitie en ruimtevragers, die komt en die heb ik u toegezegd. 
Voorzitter, wat mij betreft waren dit de vragen. Ik ben er trots op en ik dank u voor de positieve 
woorden die u gesproken hebt. Ik ben er trots op dat we dit bedrijf voor Drenthe hebben kun-
nen behouden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Als u nog heel even blijft staan. Ik zie nog twee interrupties. Mevrouw Van den 
Berg van de ChristenUnie.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Even twee dingen scheiden. Het ruimtelijke verhaal, 
dan zegt u: daar komen we op terug. Als het gaat om de kaders voor het uitgeven van de RSP-
gelden en de VES-gelden, zegt u: daar gebruik ik deze en deze criteria voor. Staan die ergens? 
Want er ligt namelijk wel een stuk uit 2009, maar volgens mij staan deze daar niet zo in. Dus ik 
was even benieuwd wat de basis is voor de trits die u noemt.  
 
De voorzitter: Wilt u daar meteen antwoord op geven?  
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Gedeputeerde Brink: Ja. Voorzitter, volgens mij als je kijkt naar VES, Versterking Economische 
Structuur, en REP is het Regionaal Economisch Programma, dit draagt zeker bij denk ik aan de 
versterking van de economische structuur. Alleen, je zou een verschil van mening kunnen heb-
ben over welke economische structuur ik wil hebben. Maar volgens mij moeten we oppassen. Dit 
geld is vanuit het rijk richting de regio’s gegaan. We zullen ons moeten houden aan de voor-
waarden die daar gesteld zijn en er zijn geen voorwaarden aan verbonden. We hebben met u 
wel eens vaker discussie over de grootte van een bedrijf of hoeveel ruimte vraagt een bedrijf, 
dat zit daar niet in. Dus volgens mij voldoen wij meer als waar deze middelen voor bedoeld zijn. 
Wij vragen niet van bedrijven om op een verantwoorde wijze staatssteun bij de bedrijven te kun-
nen krijgen. Dat is ook datgene waar ik mij en waar wij als college ons aan dienen te houden 
waar het geld voor bestemd en voor bedoeld is.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, ik zoek nog wel een beetje, want stel nou dat hier een be-
drijf komt dat vrij vervuilend is bijvoorbeeld, maar hier al wel zit en misschien nog wel bijvoor-
beeld naar Hongarije wil gaan of zo, en ze hebben heel veel banen en er is nog een bedrijf, dat 
misschien vooral heel innovatief is. Hoe maken we daarin een weging en hoe kunnen wij ook 
daarin vooraf al kaders meegeven? Ik vraag me af of we dat nu ook met uw antwoord, of we 
dat nu voldoende geregeld hebben. Dus ik denk dat ik daar ook even op terugkom in de tweede 
termijn.  
 
De voorzitter: En dan een interruptie van mijnheer Van der Meijden.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, misschien toch nog een poging als dat mag. Volgens mij, me-
vrouw Van den Berg, er zit een college dat hecht aan werkgelegenheid, dat mensen een baan 
hebben, dat mensen de zekerheid hebben dat ze hun huur kunnen betalen, dat de kinderen 
kunnen studeren en dat ze naar school kunnen. Er zit een college dat daaraan hecht. Ik zeg 
maar even, er is natuurlijk wel contact geweest met fractievoorzitters over wat we hier aan het 
doen zijn. Dat heb ik wel degelijk getoetst. Als u denkt dat ik, het college niet nadenkt over wat 
ik u voorleg, wat zouden de Staten hiervan vinden? Ik ken hier de verhouding in de Staten. Ik 
weet hoe partijen in ontwikkelingen zitten, als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om 
welke bedrijven we wel willen. Bij enige twijfel zal ik u extra informeren, extra vragen voordat 
ik iets doe, want dat is ook in dit geval gebeurd en dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. 
Maar pas op dat we alleen maar denken, dat als er kaders zijn, dat het dan geregeld is. Een 
beetje gezond verstand en als ik nu verwacht had dat ik een groot risico loop, dat ik tegen het 
bedrijf moet zeggen: de Staten zijn niet akkoord gegaan en natuurlijk heb je daar je voorwerk 
in gedaan en natuurlijk ben je daar mee bezig en natuurlijk denk ik daarover na. Maar pas nou 
op dat we denken: als er maar genoeg kaders zijn, dat we veilig zijn. Zo zit ik niet in elkaar en ik 
zou het ook niet willen voorstellen.  
 
De voorzitter: Dan mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u. U gaat niet in op mijn vraag met betrekking tot de zin of 
waarom vraagt zo’n bedrijf, zo’n groot bedrijf dat naar mijn gevoel zeer kapitaalkrachtig is, toch 
om € 1,25 miljoen? Ik begrijp best de lovende woorden naar dit bedrijf toe. Het wordt bijna de 
hemel in geprezen. Ik hoop dat het ook een voorbeeld kan zijn voor andere bedrijven in onze 
samenleving, want dat schiet nog wel eens tekort. Ik stel natuurlijk ook vast dat het in dienst 
hebben van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt volgens mij ook weer gesubsidieerd wordt 
via de participatiewet en andere zaken. Dus in die zin zit ik me nog steeds af te vragen waarom 
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zo’n groot kapitaal bedrijf, op de hele wereld gevestigd, geld nodig heeft om zich hier te vesti-
gen. Dat begrijp ik niet. Ik denk dat de middelen die wij hebben, vandaag is dat nog aan de orde 
gekomen, die worden steeds schaarser en ik kan me nog wel andere dingen voorstellen waar we 
geld aan kunnen besteden. Woningbouw, zorg en alles wat daarbij hoort in de achterliggende 
jaren. Dus in die zin begrijp ik daar helemaal niets van. Grote bedrijven krijgen een zak met 
geld, maar waarom …?  
 
De voorzitter: Uw punt is duidelijk. Een reactie van de gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik wil ook wel wat kritisch worden, voordat we de hele dag wat te lief zijn 
voor elkaar, maar ik vind dat u er nu een karikatuur van maakt. Dat u hier maar zegt: grote be-
drijven krijgen maar geld. Ik zou bijna zeggen: het college doet maar iets om ze hier te houden. 
Zo werkt dit niet. Ik heb niet voor niets gezegd: het is een traject van enige jaren geweest, vele 
jaren. Van bezoeken aan het bedrijf, overleg met de collega’s uit Assen, die ook het bedrijf 
graag willen houden. Die juist voor die mensen van die arbeidsmarkt en ik zie achterin een 
handje die er nog iets van weet, in de zaal hier. Dan zie je gewoon dat dat soort mensen kwets-
baar zijn. Ik heb net gezegd: we hebben er ook iets aan verbonden en ik heb u een aantal voor-
beelden genoemd waar ook dit bedrijf aan moet voldoen om deze middelen binnen te kunnen 
halen en dat wordt gemonitord, dat staat er ook in. Ik wil u daar best van op de hoogte houden. 
Het beste is trouwens, dat we met elkaar gaan kijken zodra het bedrijf klaar is, dat u als Staten 
een werkbezoek brengt aan het bedrijf hoe het geworden is en wat zij ervan gemaakt hebben. 
Maar ik zal u op de hoogte houden, maar ik neem afstand van de karikatuur die u schetst. Ik ga 
trouwens niet in op hoe dit soort dingen tot stand komen. Dat is een kwestie tussen gemeente, 
het bedrijf, de provincie, wat hoor je in de markt, hoe gaan zij eventueel met andere plekken 
om, wat is wijs om te behouden? Wat hebben we er voor over? Die discussies vinden in het col-
lege plaats. De voors en tegens worden gewogen en ik heb al aangegeven: volgens mij is dit 
voor 450 mensen een habbekrats, zeg ik maar heel eerlijk, om die hier te behouden. Maar het is 
wel geld, het is gemeenschapsgeld, maar dan kunnen we met elkaar wel vaker een discussie voe-
ren.  
 
De voorzitter: Even nog een korte reactie, mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Ik begrijp uw standpunt en u verdedigt dat ook met verve, maar ik 
heb ook de Noordelijke Rekenkamer ooit eens een keer in een rapportage horen noemen dat 
wij onvoldoende zicht hebben en onvoldoende controle hebben, onvoldoende toetsing hebben, 
als het gaat om het verstrekken van subsidie. Ik kan me nog herinneren in het begin voor deze 
periode, dat er een uitvoerige discussie was over de WMD met betrekking tot ook wat de kritiek 
van de Noordelijke Rekenkamer was, dat we geen zicht hebben, onvoldoende controleren, on-
voldoende onafhankelijk controleren met betrekking tot de zin en onzin van het verstrekken 
van subsidie.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik ga misschien een flauwe opmerking maken, maar een investering in In-
donesië is iets anders dan 450 arbeidsplaatsen in Assen. Ik maak hem toch. Dat is één. Voorzitter, 
ten tweede kunnen we alles hier wel in twijfel trekken, maar wij hadden het vanmorgen over 
schoolplaatsen, € 40.000 tot € 50.000 per schoolplaats. Ik hoop dat u dan achter de komma gaat 
uitrekenen of dat het waard is, dat we dat moeten doen voor het inrichten van een schoolplaats. 
Ik denk dat we zo niet moeten gaan werken. Wij hebben hier met elkaar een zorgvuldige afwe-
ging gemaakt van het bedrijf. Waar zit het? Waar gaat het naartoe? Wat voor mensen werken 
er? Willen we die mensen graag houden? Kunnen ze iets doen aan duurzaamheid? Daar hebben 
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we over nagedacht, dat ze ook toekomstgericht zijn. Kunnen ze iets toevoegen aan het ecosys-
teem? En in totaal maak je dan een afweging en ik heb net al eerder gezegd: ik geloof nooit, 
maar dan ook nooit, ik ben zelf ook nog een beetje ondernemer: geld is niet het enige sturende. 
Geld is wel iets wat soms helpt om dingen te doen die je anders misschien niet zou doen, maar 
vertrouwen in elkaar, bestuurlijke kracht, elkaar ondersteunen, zegt vaak meer dan geld.  
 
De voorzitter: Ik denk dat dit punt nu voldoende besproken is, mijnheer Van der Meijden. Mijn-
heer Uppelschoten, u had ook nog een vraag.  
 
De heer Uppelschoten: Wat u op het einde zei: bestuurlijke kracht, vertrouwen, dat dat het be-
langrijkste is wat je zo’n bedrijf kan geven en dat het geld niet nodig is. Dus ik had even de 
hoop dat u zou zeggen: die € 1,5 miljoen hebben zij gekregen, omdat ze zoveel mensen in 
dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat is duurder en daar willen wij een ge-
baar bij maken, daar geven we het geld voor. Dan begrijp ik ook waarom dat gegeven is, maar 
anders ben ik het eens met de woordvoerder van de SP, dat zo’n groot bedrijf dit bedrag nodig 
heeft, dat kan ik niet goed plaatsen. Dat is het enige.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij heb ik tussen de regels door gezegd, dat zij het geld 
niet voor niets krijgen. Dat ik gezegd heb dat zij mensen aannemen die een afstand tot de ar-
beidsmarkt hebben, dat zij een gebouw, maken, dat zij een R&D-centrum neerzetten en het to-
taal zorgt dat het college vindt dat het het waard is dat dit bedrijf in deze omgeving blijft. Een 
bedrijf dat al jaren gevestigd is op het industrieterrein aan het spoor in Assen. Een bedrijf dat 
hier hoort en geworteld is. U hebt mevrouw Haan gehoord hoe het bedrijf opereert. Dat is een 
bedrijf dat betrouwbaar is en waar wij als college graag die steun uitspreken en dat ook die 
mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben hun baan kunnen houden.  
 
De heer Uppelschoten: Duidelijk. Ik had net ook een andere vraag. Kon dit bedrijf ook niet bij de 
NOM aankloppen voor geld? Dat ze hier bleven en dat ze een heel nieuw bedrijf gingen neer-
zetten?  
 
Gedeputeerde Brink: Het verschil is dat de NOM geen geld geeft. De NOM leent geld en dit is na-
tuurlijk een project waar we met elkaar instappen, waar ze een aantal dingen voor moeten 
doen, zoals ik net benoemd heb. … … …  
 
De heer Uppelschoten: Dus ze hadden geen behoefte aan geleend geld, maar ze hadden be-
hoefte aan subsidie.  
 
De voorzitter: Daarmee is dit punt voldoende besproken. Als u de microfoon nog even uitdoet. 
Dan stel ik vast dat we de eerste termijn hiermee aardig goed voltooid hebben. Ondanks dat kan 
er nog behoefte zijn aan een tweede termijn. Wie wil daar gebruik van maken? Mevrouw Van 
den Berg, zie ik en mijnheer Blinde. Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Van den 
Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Dank voor de beantwoording door het college. 
Mooi dat er goed gekeken is naar die staatssteun, dat dat goed afgedekt is. Wat betreft die ka-
ders, uiteraard hebben we alle vertrouwen in de afwegingen die deze gedeputeerde maakt. Het 
college zegt u. Nou, helemaal eens. Alleen vinden wij het als ChristenUnie wel belangrijk dat we 
als PS toch wel enige kaders meegeven, ook voor de uiteraard onwenselijke situatie dat er hier 
over anderhalf jaar misschien een ander college zit en het collectieve geheugen misschien wel 
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minder is. Dus ik ben benieuwd hoe andere fracties daarnaar kijken. Dus in die zin mooi dat ik 
nu aan de beurt bent, dan kunnen we het daar ook gewoon met elkaar over hebben en wellicht 
kan de gedeputeerde in ieder geval ons dienen met een overzicht van de kaders die er nu liggen 
voor deze gelden, zodat we daarnaar kunnen kijken of we daar nog steeds mee uit de voeten 
kunnen als Provinciale Staten. Dank u wel, voorzitter. Verder steun voor dit voorstel an sich.  
 
De voorzitter: Dank u wel. In reactie daarop zeg ik maar vast dat we niet nu over die kaders 
gaan discussiëren. Als het presidium het belangrijk vindt om dat een keer te agenderen, dan ver-
schijnt dat vanzelf een keer op de agenda, zou ik zo zeggen. Dan geef ik nu het woord aan mijn-
heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Met die toevoeging, voorzitter, trek ik mijn bijdrage in, want ik wil juist een op-
roep doen tot geen kaders. Volgens mij werkt de huidige werkwijze prima. Dus laten we niet re-
pareren wat gewoon werkt. Dus dat is mijn bijdrage.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. Dan stel ik nu de algemene vraag: wie wil er nu nog reageren van-
uit de Staten? Niemand durft meer, natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Heeft het college nog be-
hoefte om te reageren? Dat is het geval. Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Met het risico, voorzitter, dat ik natuurlijk in discussie ga, maar dat is niet 
mijn bedoeling. Ik ben blij met de steun die er is. Ik ben blij met de woorden die gesproken zijn, 
maar richting mevrouw Van den Berg wil ik aangeven: de kaders die wij hebben, zijn de kaders 
die wij vanuit het rijk mee krijgen voor VES en REP. Dat zijn de kaders waarbinnen we werken. Ik 
heb net al aangegeven: verder geeft u als Staten ons ook wel degelijk, laat ik het allemaal an-
ders zeggen: gedachtenkaders mee waarvan u vindt dat wij daarop in moeten zetten. U contro-
leert en u zit in het college als partij, dus volgens mij kunt u ook zien hoe het college opereert 
en we gaan met elkaar in gesprek. Ik zal u nog iets toesturen wat de kaders zijn voor REP en 
VES, waarbinnen we moeten werken. Maar ik voel er en dat zeg ik heel eerlijk, niets voor om 
iets aan die kaders te doen. We hebben het geld van het rijk gekregen met hun voorwaarden. 
Als ik nu zeg: ik ga er eigen voorwaarden aan koppelen, dan weet ik niet hoe het rijk reageert. 
Maar dat we met elkaar een discussie gaan voeren welke bedrijven wij graag naar Drenthe wil-
len halen en hoe we dat soms ook nog willen borgen, die gaan we met elkaar aan en die toe-
zegging heb ik gedaan. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan samen met de laatste toezegging stel ik vast dat dit stuk als 
een A-stuk door kan naar de vergadering van PS. Ik heb u verder geen blokkades horen opwer-
pen. Dat is het geval.  

10. Fondsversterkinng NOM; Statenstuk 2021-24 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt 10, Fondsversterking Noordelijke Ontwikke-
lingsmaatschappij, Statenstuk 2021-24. Gevraagd wordt om eventuele wensen en bedenkingen 
te uiten bij het beschikbaar stellen van € 3,9 miljoen als co-financiering van EZK-middelen en 
provinciale bijdragen van Groningen en Friesland ten behoeve van de fondsversterking van de 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het presidium heeft besloten dat u maximaal drie mi-
nuten spreektijd krijgt in eerste termijn, waarna het college uiteraard weer het woord krijgt. Als 
eerste geef ik, een beetje in de omgekeerde volgorde van het vorige agendapunt, het woord 
aan de VVD-fractie. Het woord is aan mevrouw Udinga.  
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Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. Willen we een bedrag reserveren van € 3,9 miljoen als 
co-financiering voor rijksmiddelen voor de fondsversterking van de NOM? Dat zou betekenen 
dat er voor Drenthe € 7,8 miljoen extra geld beschikbaar is om grote investeringen naar de regio 
te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duur-
zaam economisch herstel na corona. De VVD staat positief tegenover deze verdubbelaar. Ook al 
lijkt Nederland goed uit de crisis te komen, waakzaamheid is geboden voor de toekomst. De be-
smettingscijfers lopen weer op en dinsdag volgt alweer een nieuwe persconferentie met moge-
lijk nieuwe maatregelen. Maatregelen die mensen en bedrijven ongetwijfeld weer gaan raken. 
Sowieso is bedrijvig Zuidoost-Drenthe nog steeds niet volledig hersteld van de vorige crisis. De 
huidige, toch onzekere situatie vraagt daarom om een aanpak die de economie en de werkgele-
genheid in Drenthe beschermd en investeert in het verdienvermogen van de toekomst. Investe-
ren in de economie is wat de VVD betreft dus een goed plan en 100% rendement op een inves-
tering is natuurlijk geweldig, maar toch hebben we een paar vragen over dit voorstel. Want de 
pot van de NOM is al gevuld met € 120 miljoen en volgens onze berekening is € 70 miljoen daar-
van nog vrij besteedbaar. De portefeuille van de NOM bestaat uit 76 bedrijven, 20% daarvan in 
Drenthe, 25% in Friesland en maar liefst 55% gaat naar Groningen. Is het mogelijk dat met de 
storting van € 7,8 miljoen extra Drents geld, dit bedrag ook daadwerkelijk economisch effect 
heeft in onze provincie? We vragen de gedeputeerde welk nieuw perspectief dit geld biedt. Wat 
is de inhoudelijke impact en wat kunnen we hiermee bereiken? Oftewel: hoe kunnen we het 
kwalitatieve verschil voor Drenthe maken met deze investering? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nu de fractie van Sterk Lokaal, mijnheer Steenbergen, nee sorry, 
mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ik was even bang dat wij systematisch als laatste 
aan de beurt zouden zijn door de formulieren om te draaien, maar ik ben bang dat u dit heeft 
aangepast. Dus dank daarvoor.  
 
De voorzitter: U moet het er in ieder geval mee doen.  
 
De heer Schoenmaker: Ja, maar de dank blijft hetzelfde. Aan ons wordt gevraagd om in te stem-
men met het de fondsversterking van de NOM voor een bedrag van € 3,9 miljoen, beschikbaar 
gesteld als co-financiering op de EZK-middelen. De reden van deze subsidie vanuit EZK is het ver-
sterken van het fondsvermogen voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. De fractie van 
Sterk Lokaal Drenthe vindt het een goede zaak dat de mogelijkheid wordt geboden aan onder-
nemingen die als gevolg van de coronapandemie in de problemen zijn gekomen. In het stuk 
staat echter ook te lezen en dat werd net ook al even aangegeven, dat de NOM op dit moment 
geen gebrek heeft aan liquide middelen, waardoor de noodzaak van deze fondsversterking wel-
licht niet gerechtvaardigd zou zijn. Dat de NOM aangeeft wel kans te zien deze middelen van € 
7,8 miljoen te besteden, impliceert dan niet dat deze middelen ook besteed gaan worden. De 
vraag die onze fractie in dat licht bezien heeft en die we graag beantwoord willen hebben, is: 
wat gaat er met deze middelen gebeuren als ze niet besteed of reeds terugbetaald zijn? In het 
stuk wordt wel aangegeven dat, mocht het geld niet besteed zijn, dat de intentie er is om dan 
de afweging te maken om het uit te keren bedrag weer terug te storten aan de aandeelhouders. 
Als ik met zo’n verhaal met een paar vrienden op stap ga naar een bierproeverij en ik heb de in-
tentie om om 12.00 uur 's avonds de afweging te maken om eventueel weer op tijd terug te ko-
men, weet ik zeker dat mijn vrouw dat niet gelooft. Die passage vinden wij op dit moment dus 
ook te zwak. Op deze wijze kun je de reserves van de NOM die je krijgt, aanvullen als de NOM 
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daar behoefte aan heeft. Anders gezegd: die € 3,9 miljoen wordt gehaald uit de vrije liquide 
middelen en zijn voor een ander doel dus niet meer beschikbaar. Dat vinden we bezwaarlijk, 
omdat de NOM aangeeft de middelen niet nodig te hebben. Kortom, over vier jaar kunnen de 
middelen geruisloos verdwijnen in de reserves van de NOM. Onze fractie is van mening dat de 
woorden ‘intentie’ en ‘afweging’ vervangen dienen te worden door een hardere toezegging 
dat, mocht het geld niet besteed zijn, het weer terugvloeit in de vrij besteedbare liquide midde-
len. We hebben nog wel een paar vragen en dan sluit ik af. Wat gebeurt er met de € 3,9 miljoen 
vanuit het ministerie van EZK als blijkt dat het bedrag dus niet of deels niet is gebruikt? Als een 
deel van de middelen van het totaal van de € 7,8 miljoen besteed is, is de verrekening dan 50% 
EZK, 50% provincie? Of mogen we eerst de beschikbaar gestelde middelen van EZK besteden? 
En tot slot: er staat in het stuk te lezen dat de middelen vanuit de provincie prima kunnen pas-
sen binnen de groene economie en de energietransitie en aansluiten bij de doelstelling van de 
Economische Koers Drenthe 2020-2023. Is bij het beschikbaar stellen van deze middelen van € 3,9 
miljoen vanuit het ministerie van EZK deze groene toevoeging ook vereist? Of is dat een vrije in-
terpretatie van GS? Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan stel ik voor dat we verder gaan met de fractie van GroenLinks, 
mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Alvorens in te gaan op het Statenvoorstel, aangezien we 
ook spreken over het MKB, wil ik namens mijn fractie ook het college en in het bijzonder gede-
puteerde Brink bedanken voor de voortreffelijke, transparante wijze waarop de informatiebij-
eenkomst over het MKB Fonds is gepresenteerd. Voorzitter, de impact van de coronacrisis op de 
economie is door de energiecrisis groter geworden. Het causaal verband is aanwezig. Nu de eco-
nomie weer aantrekt, neemt het energieverbruik toe. GroenLinks deelt de grote zorgen die er 
zijn voor de beëindiging van de huidige steun- en herstelpakketten voor ondernemers. De maat-
regelen die het kabinet voorstelt om samen met de regio’s € 300 miljoen extra te investeren, ver-
dient dan ook onze steun. Er zijn wel een paar vragen. Hoe verhoudt dit zich tot de verlenging 
tot vier jaar van de zogenaamde Borgstelling MKB-kredieten Corona? In uw beleidsbrief meldt u 
dat circa 800 MKB-ondernemingen zijn geholpen met de corona- overbruggingskredieten. Is dit 
het aantal MKB’ers in heel Nederland of in het Noorden of in Drenthe? Ik weet het niet. Voorts 
stelt u dat de middelen kunnen bijdragen aan onder andere groene economie en de energie-
transitie. Zijn hierover afspraken gemaakt hoe het een zich tot het ander gaat verhouden? En 
om te beoordelen welke doelen de provincie wil bereiken, hebben wij natuurlijk wel te zijner 
tijd nadere en concrete informatie nodig over de effecten van beleid om hierop te kunnen stu-
ren en achteraf te kunnen controleren. En wij danken u, omdat u te zijner tijd de monitoring en 
evaluatie laat plaatsvinden op basis van datgene wat we hebben afgesproken in het Protocol 
Verbonden Partijen. Hier houd ik het bij.  
 
De voorzitter: En dan gaan we verder met de fractie van D66, mevrouw Uildriks.  
 
Mevrouw Uildriks: Voorzitter, samen zorgen dat er perspectief blijft. Bedrijven proberen na de 
coronaperiode de draad weer op te pakken en een herstart te maken. Daarnaast wil het rijk ex-
tra investeren in de economie om werkgelegenheid en bedrijvigheid te behouden en innovatie 
te stimuleren. Heel terecht dat het rijk het ondersteuningspakket daarom heeft verleend en nu 
ook deze kans geeft om samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen de regio, het 
MKB en dan met name de innovatieve bedrijven te ondersteunen. D66 staat dan ook volledig 
achter de co-financiering van de provincie Drenthe om € 3,9 miljoen agio in de NOM te storten. 
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Graag zouden wij op de hoogte gehouden willen worden van de besteding van deze specifieke 
gelden en welke resultaten daarmee zijn geboekt voor Drenthe. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van het CDA, de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Een mooi agendapunt, de NOM, en dat ook heel 
open begint. De NOM kan altijd rekenen op onze bijzondere sympathie. Het is hartstikke mooi 
om te zien dat het kabinet € 150 miljoen versterkingsgeld als steunfonds financiering voor de 
regio’s en dus ook naar rato voor Noord-Nederland beschikbaar stelt. En dat alles toch vooral in 
de context van het corona-preventiebeleid, als je goed leest. Wanneer je de brief van de minister 
verder leest met betrekking tot het steun- en herstelpakket, dan krijg je ook een heel goed 
beeld wat dat kan betekenen voor de Nederlanders en dus ook voor onze Drentse ondernemin-
gen en dat ademt naast een aanbod doen toch vooral ook een beetje de geest van bureaucratie 
uit. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitwerking rondom de tijdelijke noodmaatregelen zoals de 
NOW of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de Tozo en die ook 
rondom de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. En dan bespeur je wel heel veel nieuwe fases 
in proces en verslaglegging. Formulieren die je niet moet vergeten in te vullen, zo begrijpen we 
inmiddels ook uit de reclamespotjes van het UWV, want voordat je het weet heb je ergens een 
probleem en voel je als ondernemer zeker geen aanbod meer tot hulp. Ik kom daar zo dadelijk 
nog wel even op terug. Voorzitter, er is ook een teneur in deze beleidsbrief die anticipeert op 
wat nu te doen als we het steungeld niet daadwerkelijk hebben ingezet? Ik vond collega 
Schoenmaker daar zojuist wel heel beeldend in. Dat is heel helder natuurlijk, maar tendeert ook 
wel wat op een wat sombere inschatting van samenwerking met het MKB. En volgens mij moe-
ten we als onderdeel van de zienswijze nu, ook richting de NOM melden dat er in ieder geval 
een soort optimale daadkracht en een concrete resultaatgerichtheid tot het MKB verder moet 
worden getoond. Dus proactief dienstbaar zijn, met de vraag: kunnen wij nog iets voor u bete-
kenen als ondernemers en waar hebt u nu echt behoefte aan? Het systeem komt nu wel erg re-
actief over en met alle respect voor de investment managers en projectleiders die je tegenkomt 
bij de NOM, het zou toch zeker ook nu na corona iets anders moeten en hier wringt voor ons 
ook de schoen. Wij willen eigenlijk geen bureaucratie, maar een concrete ervaring tot onder-
steuning en goede hulp aan onze ondernemers en dus ook aan het MKB. Voorzitter, wij kunnen 
als CDA prima leven met deze substantiële aanvulling op het vermogen van de NOM middels 
deze agiostorting. Immers doelstelling en ambitie van de NOM om de juiste ondersteuning te 
bieden - ik kijk ondertussen met belangstelling naar de keuze die onze gedeputeerde maakt, 
een voortreffelijk voorzien tableaux. Dank je wel, Yvon. - en daadwerkelijk voor het MKB staat 
voor ons ook als CDA buiten de discussie. Dus dank ook richting het college voor dit heldere stuk 
en dat is onze bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor deze vreugdevolle bijdrage. Dan gaan wij verder met de fractie 
van de PVV. Hij is nog niet aan het kauwen, zie ik. Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij zijn ook blij dat deze mogelijk-
heid bestaat om het vermogen van de NOM te vergroten. We zijn het eens met de constatering 
dat er waarschijnlijk extra hulp geboden moet worden aan bedrijven in de na-COVID-periode. 
We veronderstellen allemaal dat dat binnenkort is, laten we dat maar hopen. Ik zou ook kunnen 
vrezen dat het misschien nog langer gaat duren. Er staat dat er € 150 plus € 150 is € 300 miljoen 
beschikbaar komt. Dat vinden wij heel goed. We verwachten dat het nodig is, maar er staat ook 
in: het is om bedrijven te helpen, bedrijven overeind te houden. Ik ben het helemaal eens met 
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wat het CDA aangegeven heeft: laat dat vooral praktisch zijn. Dat de NOM niet met allerlei inge-
wikkelde bureaucratische formulieren gaat werken, maar dat de vraag zou zijn: hoe kunnen we 
u helpen? Dat zou prachtig zijn als er zo gewerkt wordt. Maar dat houdt dan ook in dat we niet 
allerlei extra eisen gaan stellen. Laten we ons uiterste best doen de bedrijven die er zijn en die 
hulp nodig hebben, dat die geholpen worden om overeind te blijven. Ik denk dat dat de bedoe-
ling is. Het is een agiostorting, dus ik ga ervan uit dat dat gewoon verdwijnt in het algemeen 
vermogen van de NOM en de NOM heeft meer ruimte om bedrijven te helpen met dit geld, 
maar ook met het geld dat ze nu hebben, die € 120 miljoen. En ik hoop dat het niet allemaal no-
dig is, maar er zal ongetwijfeld geld nodig zijn om die bedrijven te helpen. Dus we stemmen er 
van harte mee in en we hopen dat het niet bureaucratisch wordt en dat er niet allerlei extra ei-
sen gesteld worden, hoe aantrekkelijk die ook zijn, van groen en slim en weet ik wat niet alle-
maal. Bedrijven moeten overeind gehouden worden en daarvoor is dit fonds in eerste instantie 
bedoeld.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. We gaan verder met de fractie van JA21, mijnheer 
Blinde.  
 
De heer Blinde: Ik zal het inderdaad kort houden, voorzitter, want ik moet zeggen dat zowel de 
PVV als het CDA gewoon een hele goede bijdrage hadden over het bureaucratische karakter, dat 
het soms kan uitstralen. Wat wij verder wel heel belangrijk vinden, is nu nog dat het in ieder ge-
val aangegeven is dat het een generiek karakter heeft. Dus inderdaad niet allerlei eisen, het 
moet groener, het moet zus, het moet zo, maar laten we nou het voorstel gewoon houden zoals 
het is. Daartoe zou ik oproepen. Dat en voor de rest kunnen wij ermee akkoord gaan.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van de Partij van de Arbeid, 
mevrouw Mensen.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u, voorzitter. De coronacrisis heeft er bij heel veel bedrijven flink inge-
hakt. Door de steunpakketten van de overheid in de afgelopen jaren hebben de meeste bedrij-
ven het hoofd boven water kunnen houden. Nu de steunmaatregelen per 1 oktober zijn gestopt, 
zullen we moeten zien wie er nog kunnen blijven zwemmen en wie er toch helaas kopje onder-
gaan. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk bedrijven gaan verdrinken, komt het rijk 
nu met een storting van € 150 miljoen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en ver-
zoekt het medeaandeelhouders om hetzelfde bedrag bij te leggen. Voor Drenthe gaat het dan 
om € 3,9 miljoen. De Partij van de Arbeid vindt dit een goed voorstel. De NOM heeft tijdens de 
coronacrisis laten zien van grote betekenis te zijn geweest in de hulp aan bedrijven. En wij ver-
wachten dat zij deze rol in de komende jaren ook kan blijven gaan vervullen en dan is het goed 
dat er extra middelen beschikbaar zijn om zoveel mogelijk bedrijven te kunnen helpen met in-
vesteren en innoveren. We hebben nog wel even een tweetal vragen. In de brief van de NOM 
wordt gesproken over het Noordelijke aquisitiefonds. Moeten we dit zien als een soort voortzet-
ting van de TopDutch? Want daar hebben wij onze vraagtekens bij. Wat is de noodzaak van dit 
fonds? € 7,5 miljoen is best veel geld en dan moet je wel zeker weten dat het zinnig wordt uit-
gegeven. Graag een uitleg van de gedeputeerde. Er wordt ook geld gereserveerd voor versnel-
lingsleningen en hierover staat verder nog niet zoveel uitgewerkt in de brief. We kunnen alleen 
lezen dat het hier gaat om kleine leningen. En wij vroegen ons af of dit niet een taak is die meer 
bij het MKB Fonds ligt dan bij de NOM. Kan de gedeputeerde hier ook iets meer over uitleggen? 
En tot slot nog één opmerking. Dat we het een goed idee vinden dat deze bijdrage apart wordt 
gemonitord, zodat we ook goed inzichtelijk houden waar het geld aan uitgegeven wordt en wat 
de opbrengsten daarvan zijn. Tot zover.  
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De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage en als ik goed heb meegeschreven, wachten wij nu 
nog op de bijdrage van de ChristenUnie. Mevrouw Van den Berg heeft de eer om de eerste ter-
mijn op haar manier af te sluiten. Het woord is aan mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus daar kan ik mij hele-
maal bij aansluiten. Er wordt ook niet gevraagd om instemming, maar om wensen en bedenkin-
gen. Van onze kant wil ik in ieder geval zeggen dat we het mooi vinden dat het rijk met deze 
middelen komt om het fondsvermogen van de NOM te versterken en daarmee ook het eigen 
vermogen van veel innovatieve MKB-bedrijven. Daarmee wordt hun solvabiliteitspositie verbe-
terd. Dus wij vinden het een logische stap om die € 3.9 miljoen co-financiering bij te leggen in de 
vorm van een agiostorting. Wel haakt mijn fractie nog even op deze passage uit het voorstel. Er 
staat: ‘Op voorhand is echter geen inschatting van dit risico te maken voor alle onderdelen waar-
voor de NOM het extra geld wil gaan inzetten en het kan net zo goed een positief effect heb-
ben. Zoals gebruikelijk wordt bij het opstellen van de jaarrekening bekeken …’ et cetera. Onze 
vraag is: kunnen wij daaruit opmaken dat er helemaal geen storting gedaan wordt in de Risico-
reserve? Want daar zouden we dan wel wat vragen over hebben, omdat we toch ook op basis 
van historische gegevens die we middels hebben van de NOM, toch wel enigszins een inschatting 
daarvan zouden moeten kunnen maken. Immers hebben we onlangs nog € 60.000 uit de Risico-
reserve gehaald ten bate van de Voorziening deelnemingen om de waardedaling van de NOM-
aandelen op te kunnen vangen. Dus graag nog een reactie op dat punt van het college.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor deze laatste bijdrage in eerste termijn en dan gaan we nu over 
naar de eerste termijn van het college. Het woord is aan gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst volgens mij steun en dank 
voor de inzet die de NOM pleegt en ook voor de inzet die het rijk pleegt als het gaat om wat in 
de corona-tijd gedaan is en ook voor die € 150 miljoen die het rijk denkt toe te voegen aan de 
vermogens van, aan het investeringskapitaal moet ik misschien wel zeggen, van die Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. Ik zal de vragen maar bij langs gaan en dan begin ik bij de VVD 
en eigenlijk zegt mevrouw Udinga: wat voor aanvalsplan krijg ik nu straks te zien? Wat is er nu 
anders als voorheen? Misschien heeft de Partij van de Arbeid daar een tipje van de sluier opge-
licht. De NOM denkt, want nogmaals het is er niet, het moet nog goedkeuring hebben van de 
drie Provinciale Staten. U bent vandaag de eerste. Wij zijn trouwens niet de eerste in Nederland. 
Een aantal Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen heeft dit al, in ieder geval de Staten en de 
aandeelhouders hebben dit goedgekeurd. Maar het ligt vandaag hier voor, maar bijvoorbeeld 
zo’n acquisitieplan voor grotere bedrijven, voor grotere investering om daar speciale extra mid-
delen voor te hebben. Ik geef ook maar heel eerlijk aan en dat hebben we ook als drie provinci-
ale aandeelhouders met elkaar besproken: hadden wij het bedacht, zeg ik dan maar even an-
ders: hadden wij het bedacht dat op dit moment deze storting gedaan zou moeten worden? 
Nee. We hebben denk ik hier met elkaar een discussie gehad één of twee jaar terug. Toen is een 
IFFN-fonds, eigenlijk een fonds voor bedrijven, waar we veel meer risico mee liepen, daar zat 
toen € 16 miljoen in en ik zie een aantal nog knikken, dat is overgegaan, want dat fonds liep 
niet, toen hebben we dat ook toegevoegd aan het vermogen van de NOM voor het gewone in-
vestment dat ze doen. U hebt allemaal meegekregen dat de NOM ook afscheid heeft genomen 
van een bedrijf hier uit Assen en dat geld is ook weer teruggekomen. Dus ja, er zijn op zich vol-
doende middelen. Aan de andere kant verwacht de NOM en dat merken we ook, dat ziet u ook 
in de MKB Fondsen - bedankt mijnheer Pormes voor uw woorden over de bijdrage die ze daar 
gehouden hebben om u mee te nemen in wat ze doen als MKB Fonds - dan zie je ook bij de 
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NOM dat er op dit moment wel extra vragen zijn om financiering vanuit de NOM. Dus de NOM 
kijkt wel degelijk wat zij met deze middelen extra zouden kunnen doen. Terecht wordt gezegd 
dat het een agiostorting is. Het is een storting en in die zin hoeft er ook geen Risicoreserve voor 
genomen worden, want het zijn aandelen. Net als ons andere geld dat we in de NOM hebben 
zitten en die fluctueren, maar dat kan ook met gebouwen of met andere zaken. De waarde kan 
fluctueren, kan stijgen, kan dalen. Dat zijn risico's, maar wij zijn aandeelhouder van de NOM, net 
zo goed als de anderen. Ik schat in dat er pakweg € 20 miljoen in zit.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, u zegt dat het risico niet aan de orde is. Volgens mij juist 
wel, omdat we met die waardedaling zitten en daar moeten we soms wel afboekingen voor 
doen en dat wordt op dit moment vanuit de Risicoreserve gedekt. Dus vandaar dat ik die vraag 
ook stelde.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik pak even de vergelijking met het MKB Fonds, waar wij € 1 miljoen in de 
Risicoreserve gezet hebben. € 1 miljoen. Daar kunnen wij de risico's mee opvangen van € 10 mil-
joen die het MKB Fonds denkt uit te zetten. In dit geval is het geen lening of een storting, maar 
het is gewoon eigendom. En ons eigendom in de NOM, het totale eigendom, dus niet alleen dit 
geld, dus inderdaad de waarde van de aandelen kan fluctueren. En ja, dat vinden wij, mijn col-
lega vindt dat terug en daar hebben we ook wel discussie over, over de waardering van de aan-
delen, want daar kun je met elkaar heel veel discussie over hebben. Dat is af en toe best lastig, 
maar die vindt ieder jaar plaats en die vindt u ieder jaar terug in de Jaarrekening. Maar het geld 
is daar gestort. We lopen nooit grote risico’s, het geld wordt daar gestort, dat nu vanuit de re-
serve gehaald is. Het is iets anders als het MKB Fonds, dat je € 1 miljoen neerzet, waar € 10 mil-
joen voor geleend wordt, maar die € 1 miljoen is dan het risico dat je verwacht als ze misschien 
van die € 10 miljoen niet helemaal weer terugkomen. En dat is in dit geval anders.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dat klopt. Het punt waar het mij om gaat is dat wij dus de Voorziening 
deelnemingen hebben, waarin we dus voor aandelenschommelingen, volgens mij daar de 
schommelingen mee opvangen en die moet soms aangevuld worden, omdat de aandelen dan 
toch een veel lagere boekwaarde hebben dan dat we verwachten.  
 
Gedeputeerde Brink: Dat kan. Wij lopen met risico met dit geld.  
 
Mevrouw Van den Berg: Daar gaat mijn vraag over. Zouden we dus niet ook en dat hoeft geen 
hoge storting te zijn, maar daar toch iets voor moeten storten in de Risicoreserve?  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, ik kijk naar onze financieel specialist links van mij. Mijn beeld is dat we 
dit geld uit de reserve halen, als aandeelnemer in de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en 
in dat aandeel loop je risico, maar dat is iets anders dan dat je daar in je Risicoreserve rekening 
mee moet houden. Maar ik kijk naar links.  
 
Gedeputeerde Bijl: Volgens mij is dit een balansmutatie binnen de NOM. We vragen ook geen 
begrotingswijziging. We nemen nog geen besluit om een storting uit een andere reserve te 
doen. Dat wordt gewoon binnen de NOM opgelost en in wezen halen we daardoor extra geld 
van het rijk binnen. En waar we risico voor lopen, is onze eigen inleg.  
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Gedeputeerde Brink: In theorie gezien: net zo goed als je een gebouw koopt dat in waarde kan 
stijgen en dalen, maar waar je ook geen risico voor neemt en ik zie gelukkig een financieel spe-
cialist achterin de zaal enigszins geruststellend …, niet helemaal achterin, mijnheer Zuur, niet 
helemaal achterin, maar volgens mij enigszins instemmend knikken, dat dit wel eens het goede 
zou kunnen zijn. Laat ik het dan daar maar bij houden. Maar let wel, de NOM denkt dus wel de-
gelijk na hoe ze dit geld na corona extra kunnen inzetten. Het rijk geeft dit geld. Wij vinden als 
college dat wij die € 3,9 miljoen ernaast moeten leggen om wel dit geld bij de NOM op de reke-
ning te kunnen krijgen. En ja, na vier jaar gaan we kijken of dit geld goed besteed is. Als we het 
niet nodig hebben …, het is niet de bedoeling om geld bij de NOM te stallen dat niet gebruikt 
wordt, zo helder moet je ook zijn, en dan zou ik denk ik terug moeten naar de aandeelhouders 
die er nu zijn. Geeft het rijk, want dat is een discussie geweest, geeft het rijk extra aandachts-
punten mee hoe dit geld besteed moet worden? Nee, wij hebben gewoon de aandeelhoudersin-
structie. De instructie die er nu is, geldt ook voor dit geld. Dus kortom, er zit geen extra in. Ik 
merk hier enige discrepantie. Waar een aantal partijen zegt: doe vooral niets extra, of het nou 
wel of niet groen is, zorg gewoon dat dit geld geïnvesteerd wordt. Ik zeg alleen maar dat voor 
mij een aandeelhouder het vertrekpunt is, zoals wij hier met elkaar de economische koers, maar 
ook de agenda’s daaronder hebben vastgesteld. En ja, als het om de NOM gaat, zal dat mijn ver-
trekpunt zijn, wat ik als aandeelhouder inbreng om te kijken hoe je nog kunt sturen als aandeel-
houder op de NOM. Maar let wel, wij zijn een deel. We hebben het over Verbonden Partijen, 
vanmorgen is er ook al één voorbijgekomen. Je bent een beetje afhankelijk wat anderen daarin 
doen. Voorzitter, volgens mij zei Sterk Lokaal nog: als het nou een gedeelte van het geld is, als 
er bijvoorbeeld € 24 miljoen in komt, dan kun je kijken wat er op is. Als het terugmoet, is het na-
tuurlijk … … … en kan het niet zo zijn dat het van het rijk het eerste weg is. Wij zijn met elkaar 
aandeelhouder voor 50%. Ik zou bijna zeggen: trap-op-trap-af.  
 
De heer Schoenmaker: Een heel korte vraag. Zou een monitoring, zoals de PvdA dat net ge-
vraagd heeft, zou dat in dit geval uitkomst bieden? Want dan is het in ieder geval over vier jaar 
te herleiden.  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij is er veel vaker monitoring. U krijgt via de reguliere controle 
en de P en C-cyclus regelmatig overzichten. We hebben u net een halfjaars-rapportage toege-
stuurd over de NOM en het MKB Fonds. Dus in die zin krijgt u vaak genoeg een rapportage van 
nut en noodzaak en hoe de NOM er voorstaat.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter, specifiek op dit besteedbare geld, bedoel ik dan. Niet in zijn 
totaliteit.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik denk dat dat niet kan, want dit geld gaat gewoon, ik zou bijna zeggen 
op de gewone lopende rekening van de NOM waar men de leningen dan wel de deelnemingen 
uit betaald. Dat heb ik net gezegd. Het geld komt beschikbaar voor leningen bij de rest van het 
geld.  
 
De voorzitter: Een interruptie van mijnheer Uppelschoten.  
 
Gedeputeerde Brink: Nog één opmerking, voorzitter. U mag aangeven, want er is natuurlijk nog 
steeds geld beschikbaar. Ik heb gezegd: hadden wij dat bedacht? Nee, nu het er is, vinden we 
dat we het moeten doen. Er is voldoende geld. Volgens mij is er controle hierop: hebben we 
over drie of vier jaar wat van dit geld gebruikt? Komt de bodem in zicht als we dit geld niet ge-
had hadden? Dat moet denk ik de monitoring zijn over de vraag of het geld terug moet of niet.  



 

80 

 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Als ik het goed begrijp wat ik van agiostortingen weet: het is een bedrijf 
met aandelen. Daar hebben wij ook aandelen in. Er wordt gewoon geld bijgestort. Dat betekent 
alleen dat de aandelen meer waard worden. Dus het geld is niet weg. We hebben gewoon ons 
bezit in aandelen en dat is nu meer waard geworden. Dus er is helemaal geen reden voor een 
Risicoreserve. Dat kan ik alleen maar onderschrijven. Ik zou bijna zeggen dat het een boekhoud-
kundige verschuiving is. Ja, we zijn het geld kwijt, het staat ergens anders, maar het is wel van 
ons eigenlijk, als aandeelhouder.  
 
Gedeputeerde Brink: Je koopt er in dit geval aandelen voor. Die kunnen fluctueren, maar als je 
er grond voor koopt, dat kan ook in waarde fluctueren en in die zin is er geen …, er is altijd ri-
sico dat je het niet terugkrijgt, maar dat is met alles zo, maar je hoeft er geen Risicoreserve voor 
te hebben. Daar zijn we het over eens.  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink gaat richting een afronding, denk ik.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ik heb al gezegd: geen aparte afspraken. Als aandeelhouder 
heb ik net aangegeven hoe ik mij zou opstellen in hetgeen wat wij hier als beleid hebben vast-
gesteld. Dat was in de bijdrage van het CDA en volgens mij ook in die van de heer Uppelschoten, 
want dat deel ik wel. Iets anders is dat het natuurlijk in de financiële wereld wel een papieren 
wereld is en dat allerlei ‘checks and balances’ daar met elkaar wel spelen, maar dat we proberen 
en dat we ervoor zijn om ondernemers te helpen en niet om voor heel veel rompslomp te zor-
gen. Ik heb uw woorden goed gehoord: investment manager en ik ken nog een paar van dat 
soort termen die daar gebruikt worden. Aan het eind van de rit moet dit geld renderen voor de 
Noordelijke economie.  
 
De voorzitter: De heer Van Dekken van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, ik dank de gedeputeerde ook voor zijn heldere antwoorden. 
Maar ik hoorde hem zojuist ook zeggen: dit rijksgeld vloeit af in de algemene middelen voor de 
NOM en volgens mij komen we nu even bij een heel principieel punt. Alles wat hier nu over deze 
extra investering rondom het fonds wordt bedacht en gedaan, past volgens ons in de opvatting 
om krachtig coronabeleid ook van hieruit te betalen. En zodoende kwam ik op die constatering 
van optimalisatie van dienstverlening vanuit de NOM richting de betrokken ondernemers en in 
het bijzonder het MKB. Want dat zijn de signalen die wij horen vanuit het MKB: een enorme 
rompslomp. En we zien natuurlijk allemaal in dit huis dat er inmiddels volgens mij 62 fte bij de 
NOM hartstikke druk bezig is op het moment dat je zo afreist richting de Paterswoldseweg 810 
in Groningen en de meest indrukwekkende panden van de advocatuur staan daar in de buurt. 
Alleen zou ik dan in concreto willen vragen: is er nog ergens mogelijkheid vanuit GS om ook in 
de richting van de betrokken investment managers mee te geven: kom nou tot optimalisering 
van dienstverlening richting dat MKB, wees proactiever in de bijdrage richting dat MKB. Dat is 
eigenlijk wat ik vooral zoek en ook heb gepoogd voor te houden vanuit mijn bijdrage.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ik dank het CDA voor deze inbreng en trouwens anderen heb-
ben dit ondersteund. Volgens mij ook de heer Uppelschoten en ook denk ik de heer Blinde, maar 
ik ondersteun het ook. Alleen met woorden zijn we er niet. Het is gemeenschapsgeld. Wij heb-
ben met elkaar een reglement bij de NOM en dat zijn wel de kaders waarbinnen men werkt. En 
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dat is ook weer gemeenschapsgeld. We hebben het net even gehad over de steun die we aan 
een bedrijf geven en dan zegt een aantal partijen toch ook: is dit het waard? Moeten we dit 
doen? Ondanks dat het over 450 arbeidsplaatsen gaat en dat geldt ook hier. Het wordt steeds 
ingewikkelder, maar u mag van mij aannemen dat ik als aandeelhouder, namens u vanuit de 
provincie Drenthe er alles aan doe om het geld zo degelijk, zo zorgvuldig, maar ook zo eenvou-
dig mogelijk bij die ondernemers te krijgen en ook voor een rente die nog acceptabel is. Ja, met 
dit geld kunnen zij extra dingen doen, maar dat geld moet ertoe leiden dat de economie tot 
wasdom komt. Daar is het voor bedoeld. Dat is ook mijn inzet bij de NOM. Voorzitter, dan de 
vraag vanuit de Partij van de Arbeid over het acquisitiefonds, daar heb ik iets over gezegd. Dat 
gaat over grote bedrijven. De heer Pormes vroeg nog iets en ik heb de vraag niet helemaal pa-
raat, maar inderdaad met die call die vanuit corona was, was laagdrempelig met een lagere le-
ning. Ik heb niet helemaal scherp hoe het daarmee staat qua risico. Daar kan ik u nu geen ant-
woord op geven. Ik wil wel kijken of ik daar nog even achter kan komen en dan wil ik u dat wel 
toesturen. Voorzitter, volgens mij heb ik bij deze de vragen beantwoord en ik dank, want dat is 
wel mijn beeld, de steun die er is om dit wel als provincie te gaan doen en dan wel te gaan kij-
ken dat we met de NOM die noordelijke bedrijven maximaal kunnen ondersteunen. Ik zal u op 
de hoogte houden als er een acquisitiepot voor die grote bedrijven komt, om te kijken hoe wij u 
daarin meenemen met wat de NOM ook met dit geld extra denkt te gaan doen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel in eerste termijn. Ik zie een interruptie nu nog van mijnheer Schoen-
maker van Sterk Lokaal.  
 
De heer Schoenmaker: Zojuist hebben we ook een onderwerp gehad waarbij de tweede termijn 
niet doorging, dus ik dacht: laat ik u voor zijn. Wat ons betreft kan dit als A-stuk door en ik be-
grijp uit uw woorden dat die terugstorting wel of niet, met welke bewoordingen, over vier jaar 
bekeken wordt of er dan nog genoeg in kas is, dan kunnen we dan bepalen wat we ermee doen 
en wij kunnen daar uitstekend mee leven. Dus dat was mijn tweede termijn.  
 
De voorzitter: Nou, dat is inderdaad wel weer heel bijzonder. Zijn er nog mensen die behoefte 
hebben aan een tweede termijn? Mijnheer Schoenmaker in ieder geval niet vanaf nu. Ook ande-
ren niet. Dan stel ik vast dat dit stuk hiermee voldoende behandeld is en omdat het een Staten-
stuk is, gaat het gewoon als A-stuk door naar de PS-vergadering.  

11. Gebiedsontwikkeling Groningen Airport-Eelde, verduurzaming bedrijfsgebouwen; Sta-
tenstuk 2021-28 

De voorzitter: En dan kunnen wij door bij een planning van 15.30 uur voor agendapunt 11 als 
startmoment. Het is nu 15.31 uur, dus geen zorgen voor die mensen die hun planning in de war 
zagen komen. Na de begrotingsbehandeling gaan we nu met agendapunt 11 verder. Agenda-
punt 11 heeft als titel meegekregen Gebiedsontwikkeling Groningen Airport-Eelde, verduurza-
ming bedrijfsgebouwen, Statenstuk 2021-28. Waar het om gaat is dat er een zonnedak gereali-
seerd moet gaan worden op die gebouwen en dan met name de gebouwen van de voormalige 
Rijksluchtvaartschool. Daar dient dan een investeringsbudget van € 200.000 beschikbaar te wor-
den gesteld door uw Staten. Er is maximaal twee minuten spreektijd beschikbaar voor u en ik 
geef graag als eerste het woord aan de CDA-fractie de heer Zuur en daarna mevrouw Van den 
Berg van de ChristenUnie, want zij mag ook wel eens een keer wat eerder aan de beurt zijn.  
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De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het voorstel voor 
een investeringsbudget vanwege de beoogde realisatie van een zonnedak op de voormalige 
Rijksluchtvaartschool in Eelde. Het goede voorbeeld geven als provincie is één van de argumen-
ten. Dit ondanks dat bij een verkoop wellicht niet de dan geldende waarde wordt terugver-
diend. Overigens wordt een deel van het mogelijke waardeverlies afgewenteld vanwege de SDE-
subsidie, de SDE+-subsidie zelfs. Kortom: zijn wij, de Staten, bereid een naar verwachting verlies-
gevende investering te doen ten behoeve van het volgens GS hogere belang van verduurzaming 
en de gewenste voortrekkersrol, een verantwoordelijkheid van de provincie in dezen? Hoewel 
we nog niet weten of er sprake is van een waardeverlies. Het gebouw wordt natuurlijk meer 
waard, immers de zonnepanelen liggen erop en de nieuwe eigenaar heeft hier profijt van, maar 
we weten ook hoe het met andere investeringen gaat: de grootste waardevermindering zit vaak 
in de aanvang. Dus we weten nog niet of er sprake is van een waardeverlies en hoe hoog die is, 
maar onze fractie kan hier met deze investering instemmen. De provincie heeft ook in de ge-
wenste ombuiging van energiebronnen een eigen verantwoordelijkheid. Zij heeft het mogelijke 
verlies maximaal afgedekt vanwege de subsidie en omdat het een nieuwe eigenaar, wanneer 
dan ook, in een goede verantwoorde positie brengt en zo een positieve bijdrage laat leveren 
aan de beoogde energietransitie, ook na ons. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie 
en daarna aan de heer Van der Meijden. Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. De vragen die door de heer Zuur gesteld zijn, heb-
ben wij onszelf ook gesteld. Dit is een gebouw dat we gaan verkopen. Daar ga je dan nu nog 
een investering op doen, waarvan je niet zeker weet of je dat terugkrijgt. Misschien wel zeker 
weet dat je een deel daarvan niet terugkrijgt. Maatschappelijk belang is ook een grote en wat 
wij intern hebben nagevraagd, is hoe hoog die SDE+-subsidie is. Dat was € 183.000, dat is toege-
kend, maar het is nog een stukje minder. Ik heb nog geen antwoord hoeveel minder, doordat 
niet het hele dak te benutten is, omdat het een historisch pand is. Maar er komt dus ook een 
heel groot deel terug door middel van die SDE+-subsidie. Waar onze zorgen even zitten en ook 
wel een beetje verbazing, is dat dit voorstel nu pas komt. Want de voorwaarde voor die SDE+-
subsidie is dat die panelen eind december gerealiseerd moeten zijn. Als ze er dan niet liggen, 
dan krijgen we die subsidie niet meer. Dus mijn vraag aan het college is: waarom komt dit voor-
stel nu pas en weten we zeker dat het er eind december ligt? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de SP-fractie, de heer Van der Meijden en 
daarna de heer Pragt.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, ik zal nu heel kort zijn, voor u weer interrumpeert. Inder-
daad, wij zijn verbaasd over de aanname dat op voorhand een verlies geleden wordt op het 
plaatsen van zonnepanelen op het dak. Daar zijn wij groot voorstander van, maar wij begrijpen 
dat niet. Tenzij en daar wil ik het bij laten, tenzij misschien Oranjewoud al € 1 heeft geboden. 
Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Pragt van D66 gaat verder en daarna mag mijnheer Blinde 
weer optreden. Het woord is aan de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. D66 is groot voorstander van Zon op dak en staat ook positief 
tegenover het realiseren van zonnepanelen op de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaart-
school. Bij financiën lezen wij dat de investeringen geen kapitaallasten voor de provincie met 
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zich mee gaan brengen, omdat het de bedoeling is dat de voormalige Rijksluchtvaartschool ver-
kocht gaat worden. Dit kunnen we volgen. Wat ons wel bevreemdt in de tweede alinea en dat is 
al meer gezegd, dat financiering van het zonnedak mogelijk niet volledig met de verkoopop-
brengsten gecompenseerd kan worden en eind 2021, nu dus, wordt een eventueel waardeverlies 
vastgesteld. Wij hebben dan ook de volgende vragen: hoe staat het met de verkoop van de voor-
malige Rijksluchtvaartschool? En kan de gedeputeerde uitleggen hoe het komt dat mogelijk de 
investering in het zonnedak niet gecompenseerd kan worden door de verkoop? En over welke 
bedragen hebben we het dan? Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Blinde van JA21 is onderweg naar het spreekgestoelte en hij 
wordt straks gevolgd door mevrouw Meeuwissen van de VVD-fractie. Het woord is aan mijnheer 
Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ja, dan heb je een fractie van vijf personen en dan ben je 
alsnog de hele dag bezig. Nee, geen flexibele schil helaas. Dat is wel een goeie. Ik zal eens een 
uitzendbureau benaderen. Voorzitter, het voorstel van Zon op dak, daar zijn we natuurlijk hart-
stikke voor. Ongeveer een jaar geleden heb ik nog een motie ingediend, de zonneladder. Die 
werd toen nog afgeschoten, maar dat heb je als voortrekker: het zaadje was geplant en bij de 
afgelopen Algemene Beschouwingen werd die motie toch aangenomen, toen van de PvdA. 
Maar goed, u weet dus: wij zijn voor Zon op dak en dat het wellicht verliesgevend is, het zij zo. 
Het is ook niet aan de provincie om winst te maken. Wij zijn geen marktpartij, dus dan kun je 
eens een extra risicootje nemen. Dus wij vinden het prima zo.  
 
De voorzitter: Heldere taal. De VVD-fractie mevrouw Meeuwissen en daarna mijnheer Uppel-
schoten. Het woord is aan mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevouw Meeuwissen: Dank u wel, voorzitter en richting de heer Blinde: dan heb ik het toch 
kennelijk beter voor elkaar, want dit is mijn eerste onderwerp vandaag. De investering van € 
200.000 in het zonnedak van de Rijksluchtvaartschool. De VVD staat daar positief tegenover, 
want dit past bij het beleid van de provincie voor Zon op dak en de SDE-subsidie is al geregeld 
en die loopt nog maar tot het einde van het jaar, dus haast is ook geboden. Toch werden ook 
wij, net als vele andere partijen, wel wat getriggerd door het zinnetje dat in het stuk staat, dat 
een investering mogelijk niet geheel terugverdiend kan worden bij de verkoop. En eigenlijk was 
het de bedoeling dat we dus ook al heel snel zouden verkopen, liefst dit jaar nog. Dus mijn 
vraag aan de gedeputeerde is toch wel: zelfs met deze subsidie verwacht je dat je misschien niet 
terug kan verdienen. Hoe hoog schat u dat risico in dat we daar op gaan toeleggen? En is er ook 
al zicht op een partij waarmee we misschien wel al in gesprek zijn over de verkoop? Want wel-
licht zou dan ook aan de orde kunnen zijn dat je dat nog in de deal betrekt. Dat had ik nog als 
vraag, maar nogmaals: wij staan er positief tegenover. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Meeuwissen. Mijnheer Uppelschoten van de PVV-fractie en 
ja, mijnheer Steenbergen, dan mag u deze keer weer als laatste. Maar het heeft wel heel veel 
voordelen, want u weet dan al wat iedereen heeft gezegd. Mijnheer Uppelschoten, gaat uw 
gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, voorzitter. Wij staan ook sympathiek tegenover dit voorstel, 
maar we willen er eigenlijk iets aan verbinden. € 200.000 wordt geïnvesteerd en er wordt ge-
zegd: die worden mogelijk niet terugverdiend. Er is een subsidie, dus dat betekent dat het ge-
bouw voor een heel gering bedrag verkocht gaat worden. Het is de Rijksluchtvaartschool. Wij 
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zouden heel graag willen dat het dan ook in handen blijft van de overheid of semioverheid. Dus 
waarom wordt dat niet verkocht aan een mbo- of een hbo-instelling en dat daar de opleiding 
voor vliegtuigonderhoud of vliegtuigmonteur kan starten? Of het onderhoud voor drones of het 
onderhoud voor de elektrische vliegtuigen? En dat het vliegveld een permanent opleidingsinsti-
tuut wordt voor het onderhoud van elektrische en gewone vliegtuigen? Want gewone vliegtui-
gen zullen de komende jaren toch nog wel het belangrijkste zijn. Maar het kan ook zijn dat het 
gebruikt wordt voor de opleiding van stewardessen. Dat vindt ook plaats op mbo-scholen hier in 
het Noorden. Dus omdat het zo’n gering bedrag is, en niet € 1 naar Oranjewoud, dat zou ver-
schrikkelijk zijn, maar laat het maar voor € 1 verkocht worden aan het Drenthe College of de 
Noorderpoort of de Hanzehogeschool of NHL Stenden Hogeschool, maar dat het in handen blijft 
van de overheid, want het betekent dat je voor weinig geld een prachtig gebouw krijgt met een 
Zon op dak. Dus laten we dat verbinden, dan hebben we ook iets gedaan naar de toekomst toe 
voor het vliegveld.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Uppelschoten. En dan inderdaad als laatste spreker mijnheer 
Steenbergen van Sterk Lokaal.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Vele laatsten zullen de eersten zijn. Dus ik zie het 
ook als een voordeel om als laatste te zijn. Zon op dak, Sterk Lokaal is daar zeer zeker een sterk 
voorstander van. SDE-subsidie is verstrekt en loopt aan het eind van het jaar af, dus zo snel mo-
gelijk die zonnepanelen erop. En de vragen die de VVD stelde over de verkoop, het risico, daar 
zijn we erg nieuwsgierig naar. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat completeert de eerste termijn van agendapunt 11 en het woord is 
aan gedeputeerde Brink voor zijn eerste termijn.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank. Want u ligt weer mooi op schema en volgens mij gaat ons 
dit ook lukken. Ik dank voor de steun die er is om toch te komen tot Zon op dak. Ik denk dat we 
met elkaar hier uitgesproken hebben dat dat ook een wens is van deze Staten. Wat u het 
meeste, en ik probeer er maar kort doorheen te gaan, bezighoudt is het zinnetje: Mogelijk kan 
het zonnedak niet volledig worden terugverdiend bij de verkoop van het gebouw. Ik zeg maar 
heel eerlijk: mogelijk zou het ook wel een winst kunnen opleveren bij de verkoop van het ge-
bouw. Dat staat er niet in, maar ik geef ook maar even aan, dat GS-stukken soms ook op route 
gaan en dan wordt er een risico gezien en het is ook aan de organisatie om ons op risico's te wij-
zen. Persoonlijk acht ik het risico klein. Ik denk dat hier een goede SDE is. Het wordt marktcon-
form aanbesteed. De verbouwing is klaar. Dus de gebouwen lenen zich ervoor en ik denk in de 
huidige tijd met de huidige energieprijzen dat het wel eens een voordeel zou kunnen zijn dat 
straks voor december, - want dat lukt, die aanbesteding is in die zin zover dat het zou kunnen en 
ik kijk even naar links, maar volgens mij lukt dat - dus dan komen die zonnepanelen erop voor 
december en ik denk dat het een plus is voor het gebouw om het te verkopen als daar duurzame 
energie op zit. Juist hier. Voorzitter, dat is één. Twee is: hoe staat het met de verkoop? Nou is 
mij altijd gezegd: over verkoop doe je nooit mededelingen, maar het wordt wel een openbare 
verkoop en het gebouw wordt aangeboden. Enige restrictie die er van mijn kant, maar ook van-
uit het college op zit, is dat wij de ondergrond in een erfpachtconstructie huren vanuit het vlieg-
veld. Dan moeten er natuurlijk wel bedrijven inkomen die het liefst iets toevoegen aan de omge-
ving van de luchthaven. Het moet in ieder geval niet strijdig zijn, laat dat helder zijn. Maar mijn-
heer Uppelschoten. als zich een onderwijsinstelling, die iets kan toevoegen - ik moet wel eerlijk 
zijn: de gebouwen, in ieder geval het grootste gedeelte is nu ook verhuurd, dus de panden zit-
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ten vol, maar als er een onderwijsinstelling komt die interesse heeft, dan en laat ik het zo stel-
len: in zo’n onderhandeling is er natuurlijk een soort taxatie: wat is het gebouw waard en wat 
zou het op moeten brengen? Mocht er een partij zijn die daar misschien niet de hoogste is, laat 
ik het dan anders formuleren, die niet de hoogste is, maar wel een partij die maatschappelijk 
veel zou kunnen toevoegen, dan zal ik zeker bij u terugkomen voordat we met elkaar in overleg 
gaan, maar normaal gesproken is het een kwestie van de hoogste bieder als het niet strijdig is 
met het gebouw. Hoe staat het ermee? We zijn daarmee eigenlijk gewoon in volle gang, maar 
het is nog niet zover.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt, D66.  
 
De heer Pragt: Dank u. De verkoop van het gebouw, is dat al gestart? Of wanneer start dat?  
 
Gedeputeerde Brink: Wat ik net zei: we zijn ermee bezig. We kijken natuurlijk ook met Gronin-
gen Airport Eelde hoe het belang zit vanuit Groningen Airport Eelde, maar op dit moment loopt 
het proces van verkoop. Het is eigenlijk wel in de verkoop, maar nog niet definitief, maar ieder-
een weet dat het verkocht wordt en we zijn ermee bezig. Maar we moeten dat op een zorgvul-
dige en goede wijze doen.  
 
De heer Pragt: Zorgvuldig en goed is duidelijk, maar het is een half antwoord. Het is wel in de 
verkoop of het is niet in de verkoop.  
 
Gedeputeerde Brink: Hoe zegt u?  
 
De heer Pragt: Het is wel in de verkoop, maar ook weer niet.  
 
Gedeputeerde Brink: Laat ik het zo stellen: we hebben u al een brief gestuurd, maar het heeft al 
wat langer geduurd, maar het gaat wel in de verkoop. Eerst moet de verbouwing afgerond zijn 
en ik zeg heel eerlijk: dat is ook een beetje het antwoord op de vraag van: waarom nu nog te 
elfder ure? Want die SDE die stond er natuurlijk. Die vraag je op een bepaald moment aan. Als 
dat een goede SDE-beschikking is, dan kan krijg je de beschikking. Maar de verbouwing, maar 
ook de kabels en de leidingen, dat heeft langer geduurd dan misschien wel de verwachting was. 
En dat heeft er wel toe geleid dat ik toch vond, voor de zomer in het college dit zo snel mogelijk 
te besluiten, want ik denk dat het een goed besluit is. Ik geef ook maar heel eerlijk aan dat er 
een krediet van € 200.000 is gevraagd. Wij merken nu al dat we dat niet nodig hebben. Ik denk 
zelf dat het onder de € 125.000 is. Het geld dat natuurlijk niet gebruikt wordt, wordt ook niet 
uitgegeven, maar ik denk dat het een goede investering is en past in de wens die wij hier als Sta-
ten hebben van Zon op dak. En ik denk dat dat ook past en het risico klein is dat we niet terug-
krijgen wat we erin investeren.  
 
De heer Pragt: Kleine laatste vraag: wanneer kunnen wij verwachten als Staten om te horen hoe-
veel winst er gemaakt is bij de verkoop van het gebouw?  
 
Gedeputeerde Brink: De vraag is of u dat hoort, want dan zou je de verkoop moeten splitsen in 
mét of zónder zon. Dat is natuurlijk niet het verhaal. Er staat straks een gebouw waar zonnepa-
nelen op liggen en wij zullen u zeker op de hoogte houden, zodat duidelijk is wat de verkoop 
heeft opgebracht. Let wel: het gebouw is behoorlijk verbouwd, maar daar hebben we al eens 
mededelingen over gedaan.  
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De voorzitter: En mijnheer Uppelschoten nog een vraag.  
 
De heer Uppelschoten: Is het niet mogelijk dat we zelf rechtstreeks onderwijsinstituten benade-
ren? Want het was een onderwijsgebouw en het zou voor het vliegveld toch fantastisch zijn als 
zich daar zo’n grote onderwijsinstelling zal vestigen. En u zegt: we wachten af tot die er komt, 
maar je kunt ook actief clubs benaderen die jij erin wilt hebben.  
 
Gedeputeerde Brink: U mag verwachten dat wij een partij uitzoeken die het voor ons gaat ver-
kopen, die voldoende voeling in de markt heeft en partijen benaderd als men dit in de verkoop 
heeft.  
 
De heer Uppelschoten: Dan zal het wel de hoogste prijs worden. Dat is meestal … … … via een 
makelaar.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik heb net twee dingen gezegd: in principe, want ik wil hier wel een zorg-
vuldig proces voeren, in principe is het voor mijn gevoel voor de hoogste bieder. We hebben er 
geld in geïnvesteerd. Ik heb net alleen gezegd: als er iemand komt of een partij, die misschien 
niet de hoogste bieder is, maar maatschappelijk veel kan toevoegen, vind ik dat ik bij u moet te-
rugkomen of het ons dat waard is om dat te doen. Maar je moet dat dan wel opnemen in de 
voorwaarden. Want als we de voorwaarden, ik zeg maar heel eerlijk: je kunt ook aangeven: als 
de verkoper zegt de hoogste prijs, dan ben je het ook verplicht te gunnen aan diegene die de 
hoogste prijs biedt. Dus we zullen daar met elkaar zorgvuldig mee om moeten gaan. Ik noem 
niet voor niets een zorgvuldig proces. Net zo goed als ik vind, dat ik een partij het niet zou moe-
ten kunnen gunnen, wíj het niet zouden moeten kunnen gunnen, als wij denken dat het strijdig 
is met hetgeen we rondom Groningen Airport Eelde willen. Dat zijn voorwaarden die je van te-
voren goed moet borgen, maar ik wil daar niet te veel op vooruitlopen, maar ik wil het wel als 
een zorgvuldig proces doen. Maar ik heb net aangegeven, als er een partij is die niet het meeste 
wil geven, maar misschien wel maatschappelijk veel kan toevoegen, dat ik dan bij u terugkom.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: De vraag is of wij actief ook onderwijsinstellingen zouden kunnen gaan 
benaderen om zich te vestigen op het vliegveld? Maar u zegt nee, ik heb het in handen gegeven 
van een makelaar en dat kan niet.  
 
Gedeputeerde Brink: Ik denk dat heel veel partijen het al lang weten. We hebben ook al belang-
stellenden. Ik geloof dat zich al vier partijen gemeld hebben die wel belangstelling hebben. Al-
leen ik vind niet dat wij de onderhandelingen moeten doen, maar dat je dat onafhankelijk en 
via een proces moet doen. Dat proces wordt uitgelijnd en daar zijn we zorgvuldig mee bezig om 
die voorwaarden van tevoren scherp te hebben. Want de verkoop moet niet achteraf leiden tot 
teleurstellingen.  
 
De voorzitter: Voldoende besproken zo, lijkt mij.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij heb ik ook de vragen beantwoord. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik over tot het peilen van de behoefte aan een mogelijke 
tweede termijn? Wie wil er in tweede termijn nog het woord voeren? Ik zie één hand. Verder 
niemand. Mijnheer Zuur van de CDA-fractie. Als het kort kan, kunt u blijven zitten.  
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De heer Zuur: Het kan kort. Ik vond het een hele mooie, waardevolle toevoeging van de heer 
Uppelschoten en wij zijn blij met de toezegging dat er op die manier naar gekeken wordt en 
dan denk ik dat we daar dan ook het maximale uithalen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En dan rekening houdend met de gemaakte opmerkingen kan ook 
dit stuk door als A-stuk naar de vergadering van PS. Dat is inderdaad het geval.  

12. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK, Verbonden partijen 

De voorzitter: Dan komen wij nu toe aan agendapunt 12, IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK 
en verbonden partijen. Vanmorgen hebben wij al gezegd dat de brief onder B1 bij de ingeko-
men stukken, betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting of de toelichting op 
de begroting, zo u wenst, van het IPO. Die toelichting zal gegeven worden mede namens de 
heer Moinat door de heer Smits, die ons daar vertegenwoordigd. En ik heb vervolgens nog één 
woordmelding en dat is van mijnheer Pormes van GroenLinks. Dat gaat ook over het IPO?  
 
De heer Pormes: Nee, voorzitter. Dat gaat over de rapportage van GAE en niet zozeer inhoude-
lijk, maar wel over een passage, die ons nogal tegen de borst stuit. Ik wilde vragen of het college 
dat wil meenemen.  
 
De voorzitter: Dat kan niet wachten tot 8 december? Want inmiddels is het geagendeerd.  
 
De heer Pormes: Nee, het is maar een heel klein stukje.  
 
De voorzitter: Zullen we dat dan nu eerst even heel kort doen? Gaat uw gang, mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: In de rapportage zegt de directeur van GAE dat zij teleurgesteld is over Green 
Miles/Airlines. Dat was een grote onderneming en daarvan zegt ze dat dat door corona toen niet 
is doorgegaan. Maar dat is werkelijk nonsens. Een week eerder verklaarde zij zelf dat dat komt 
omdat het failliet is gegaan vanwege een grote schuld bij German Airlines. Dus ik vind wel dat 
ze ons op een correcte wijze moet informeren en niet zeggen dat dat door de corona komt, ter-
wijl eigenlijk de hele maatschappij niet bepaald een betrouwbare partij is. Dus ik maak me wel 
zorgen over de manier waarop zij contact zoekt met partijen die bij vliegveld Eelde terechtko-
men. Dat is was het.  
 
De voorzitter: Eigenlijk is het een mededeling van uw zijde en toch vermoed ik dat u een reactie 
wilt van het college op uw statement. Dat hoeft niet per se? Ik ga het toch even vragen. Wilt u 
daarop reageren of laat u het zitten? Mijnheer Bijl.  
 
Gedeputeerde Bijl: Voorzitter, ik neem kennis van wat de heer Pormes zegt. Bij gelegenheid 
kunnen we dat ook meegeven aan de directeur van Groningen Airport Eelde Dat lijkt mij de cor-
recte manier. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden van de SP als reactie hierop.  
 
De heer Van der Meijden: Ja, ik wil even inhaken op hetgeen de heer Pormes zegt. Inderdaad, ik 
begrijp hem volledig. Dat er toch niet helemaal vertrouwen bestaat. Vanmorgen heb ik het al 
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een beetje gezegd met betrekking tot Groningen Airport Eelde als het gaat om de ronkende 
verhalen rond het elektrisch vliegen en daar heb ik ook zeer mijn twijfels bij om als je kijkt naar 
de maatschappij waarmee de directeur in zee is gegaan, dat is een eenmansbedrijfje ergens in 
Engeland en dat omhelst niet meer dan een garagebox. Dus wat dat betreft zijn dat twee pun-
ten waar het vertrouwen niet echt door wordt vergroot.  
 
De voorzitter: Ik zou zeggen: waarvan akte. Dan is dat punt voor nu voldoende behandeld. En 
dan gaan we over naar de bijdrage van de heer Smits met betrekking tot het IPO en alles wat u 
daarover kwijt wilt, mijnheer Smits. Het podium is voor u.  
 
De heer Smits: Dank u wel, voorzitter. Voor de heer Blinde: dit is nog eens wat anders. Ik zit hier 
de hele dag al en ik krijg nu pas het podium. Zo kan het ook. Ik heb twee dingen betreffende 
het IPO. De eerste is dat ik u wil herinneren aan de bijeenkomst op 6 december. Dat is een lande-
lijke bijeenkomst voor alle Statenleden en die komt in plaats van het IPO-congres dat dit jaar 
vanwege corona niet is doorgegaan. U hebt de uitnodiging daarvoor ontvangen in de mail. Er 
staat bij mij op 14 oktober. Het zou zomaar kunnen dat u hem ook op 14 oktober hebt gekre-
gen. Als u dat wilt doen - het is natuurlijk onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen 
die weer worden afgekondigd, maar laten we positief denken - maar als u dat wilt doen, dan 
moet u zich daarvoor aanmelden voor 22 november. Dat is de laatste dag dat u dat kunt doen 
en er wordt u ook gevraagd in diezelfde uitnodiging, om een vragenlijst in te vullen. Dat is maar 
een klein dingetje, een klein lijstje. We krijgen ook hele grote vragenlijsten soms en daar wordt 
dan weer achteraan gebeld, maar dit is maar een klein dingetje. Dus dat is echt maar een paar 
minuten. Er is nog een initiatief, heb ik begrepen, om als er veel aanmeldingen zijn, om dan ge-
zamenlijk met de bus er een soort schoolreisje van te maken. Nou, dat brengt weer herinnerin-
gen naar boven. Ik kan me herinneren dat we eens naar Brussel zijn geweest, richting Emden en 
naar Eindhoven ook nog wel. Dat waren altijd fantastische reizen. Kortom, ik kan u dat aanbeve-
len. Op 6 december dus en aanmelden uiterlijk 22 november.  
En dan het andere punt, voorzitter. Dat betreft de begroting van IPO en BIJ12 Wij hebben daar 
als leden van de Algemene Vergadering, mijnheer Moinat en ikzelf, een technische bijeenkomst 
gehad met de mensen van het IPO en we hebben ook nog het voorrecht dat de penningmeester 
van het IPO gedeputeerde Bijl is. Dus we hebben nog een speciale bijeenkomst gehad bij gede-
puteerde Bijl op de kamer om eventuele vragen beantwoord te krijgen en na alle informatie in 
de stukken te hebben bestudeerd, staan collega Moinat en ik in de stand om die IPO-begroting 
en de begroting van BIJ12 goed te keuren. Maar u kunt nu nog van de gelegenheid gebruikma-
ken om ons op andere gedachten te brengen. Die begroting staat in de lijst van ingekomen stuk-
ken onder B1. Ik heb begrepen dat er geen vragen voor binnengekomen zijn, maar wellicht 
komt er spontaan nog iets opborrelen en daarbij moet ik u zeggen, dat als wij een vergadering 
hebben van de AV IPO dat de meeste punten die daar ter bespreking worden aangeboden, ei-
genlijk zaken zijn die in de eigen PS-vergadering aan de orde moeten worden gesteld, omdat 
het vragen zijn betreffende het beleid en daarvoor moet je bij je eigen college zijn er niet bij het 
IPO. Het IPO is een uitvoeringsinstituut en BIJ12 zeker. Maar als u overwegingen hebt op grond 
waarvan u zegt: dat moet je toch meenemen, dan hebt u daar nu de gelegenheid voor en anders 
gaan we hem goedkeuren namens de provincie Drenthe natuurlijk.  
 
De voorzitter: Dan ligt er een uitdaging voor u om wellicht toch nog even te reageren in de rich-
ting van uw vertegenwoordiger. Dat mag ook gewoon een compliment zijn dat het hier netjes 
naar voren wordt gebracht en keurig op tijd enzovoort. [applaus]  
 
De voorzitter: Dan is dat de reactie, mijnheer Smits.  
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De heer Smits: Ik ben helemaal overweldigd. Dank u wel. Ik zal samen met de heer Moinat dit 
applaus overbrengen naar Den Haag. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Kijk eens aan. Dan resteert voor mij nog de vraag of er met betrekking tot andere 
verbonden partijen nog vragen liggen. Ik zie de hand van de heer Van Dekken van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Het kan kort, dus ik doe het even vanaf hier. Ik kijk 
met bijzondere waardering naar collega Smits wat zijn inzet betreft op de IPO. Zoals velen van u 
weten, zijn wij ook vanuit Drenthe steeds leading in dat proces rondom de SNN en ik wil hier de 
collega’s melden, ook ten behoeve van het verslag, dat de voorzittershamer is overgegaan van-
uit voorzitter A-B van mijnheer Brok naar de Commissaris van de Koning, de heer Paas in Gronin-
gen en dat heeft betekent dat ook de leden van het Statenberaad uit dit huis, dus collega’s E. 
Bos, Schomaker en ondergetekende, de collega's in Groningen hebben uitgedaagd om die voor-
zittershamer nu over te nemen rondom het Statenberaad en dat betekent dat Arjen Nolles dus 
daarop nu in de lead is en dat wilde ik als mededeling hier nog doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wij zijn zeer verblijd met uw mededeling.  

13. Sluiting 

De voorzitter: Ik dank u allen voor uw aanwezigheid vandaag. 16.00 uur is een prachtige tijd om 
de vergadering af te sluiten. Of wilt u nou roet in het eten gooien, mijnheer Uppelschoten?  
 
De heer Uppelschoten: Nee, maar ik heb een beetje een verdrietig gevoel, want ik denk dat het 
waarschijnlijk de laatste vergadering is waar mijnheer Bijl als gedeputeerde in de commissie aan-
wezig is. En als jongeman heeft u besloten toch met pensioen te gaan. Ik had heel graag gewild 
dat u langer gebleven was, maar het is helaas denk ik, zijn laatste vergadering, maar dat kan hij 
zelf wel vertellen.  
 
De voorzitter: Nou, wij zien hem nog volop terug op 10 november. Maar hier komen we altijd 
uitvoerig …  
 
Mevrouw Meeuwissen: Voorzitter, wij krijgen net een persbericht binnen in onze mail en de 
heer Bijl gaat nog helemaal niet met pensioen. Ik denk dat wij hem van harte kunnen feliciteren 
met zijn nieuwe positie.  
 
De voorzitter: Zo kan het lopen. Mijnheer Bijl, gefeliciteerd met uw benoeming tot waarnemend 
burgemeester in de gemeente Midden-Drenthe. Het lijkt ons wel een taak waarvoor u geschikt 
zou kunnen zijn.  
 
Gedeputeerde Bijl: Ik heb ook een proeftijd. Voorzitter, dank u wel. Het is vandaag precies de 
dag dat ik AOW- en pensioengerechtigd ben geworden, 66 jaar en vier maanden op de kop af. 
Dus dat gaat allemaal wel door. Maar inderdaad, mij is verzocht of ik bereid zou willen zijn om 
waarnemend burgemeester van de mooie gemeente Midden-Drenthe te willen zijn per 1 decem-
ber. En daar heb ik na positief advies van de vertrouwenscommissie van de gemeente Midden-
Drenthe graag in toegestemd. Dus wie weet hoe onze wegen elkaar nog weer gaan kruisen en 
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ik ga ervan uit dat u ook de gemeente Midden-Drenthe een warm hart zal toedragen de ko-
mende tijd. Daar zal ik mij natuurlijk bijzonder voor inzetten. [applaus]Wat deze commissie be-
treft, dat heb ik met plezier gedaan de afgelopen 5,5 jaar, maar er is nog een Statenvergadering 
te gaan en daar worden de prijzen verdeeld aan de streep. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Zo is het precies. Iedereen dank voor zijn inbreng en allemaal wel thuis.  
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