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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 

 

Woensdag 29 juni 2016 

 

 

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 

StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.  

 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van woensdag 29 juni is als bijlage op-

genomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

G. Serlie (voorzitter) 

A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

F. Bergwerf (50PLUS) 

R.A.A. Bosch (PvdA) (aanwezig tot 18.00 uur) 

H.J.L. Bronts (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) (aanwezig tot 18.00 uur) 

B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

F.D. Duut (50PLUS) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

H. Greven (Sterk Lokaal) (aanwezig tot 17.15 uur) 

R.H.H. Koch (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

W.L.J. Moinat (SP) 

P. Moltmaker (VVD) 

H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

J. Pottjewijd (PVV) 

mevrouw H.R. Siertsema (D66) 

J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) (aanwezig tot 20.15 uur) 

N. Strolenberg (D66) 

S.J. Vegter (CDA) 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

H. Brink (VVD) 

H.G. Jumelet (CDA) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

C. Bijl (PvdA) 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 

 

Verder aanwezig: 

G.B. Nijhuis, voorzitter NRK (agendapunt 6) 

M. Herweijer, directeur NRK (agendapunt 6) 

 

Afwezig: 

R. du Long (PvdA) 

D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 

 

De voorzitter opent om 12.00 uur de vergadering. De voorzitter deelt mee dat de heer Van der Meijden 

van de PVV-fractie ontslag heeft genomen als commissielid. 

Op verzoek van de NRK zijn de agendapunten 5 en 6 omgewisseld. De mensen van de NRK kunnen 

niet voor 13.50 uur aanwezig zijn, zo nodig worden andere agendapunten naar voren gehaald. 

De commissie stemt in met de agenda. 

 

 

3. Mededelingen  

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

4. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

 

5. Benoeming voorzitter en bestuurslid Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2016-736 

 

De voordracht van de nieuwe voorzitter en het nieuwe lid van de NRK is voorbereid door de Pro-

grammaraad. Benoeming dient te geschieden door de drie afzonderlijke Staten. Beëdiging zal plaats-

vinden in de Drentse provincie, statutair is de NRK in Assen gevestigd, op 6 juli a.s. als de drie Staten 

instemmen met de benoeming. Tevens wordt er 6 juli afscheid genomen van de huidige voorzitter, de 

heer Nijhuis. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van VVD, PvdA, CDA en CU melden dat ze akkoord gaan met de voordracht van beide 

kandidaten. De PVV-fractie steunt de voordracht niet. De fractie heeft problemen met nevenfuncties 

en de fractie vindt dat de kandidaten geen onderdeel van het politieke proces moeten zijn of zijn ge-

weest. De PVV-fractie stemt in met een A-status van het stuk en zal een stemverklaring afleggen tij-

dens de PS-vergadering van 6 juli. 

 

De voorzitter concludeert dat het Statenstuk 2016-736 de A-status krijgt.  

 

 

6. Ontwerp-Begroting 2017 c.a. Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2016-735 

 

De voorzitter merkt op dat er een foutje zit in de brief bij de zienswijze bij het Statenstuk 2016-735. Bij 

de PS-vergadering van 6 juli zijn de juiste stukken beschikbaar.  

De heer Nijhuis, voorzitter NRK, geeft een korte toelichting op de ontwerp-begroting 2017. De heer 

Nijhuis geeft aan dat er problemen zijn geweest m.b.t. de besteding resultaat 2015, door vervanging 

bij ziekte en een nota van bureau Berenschot. De NRK was niet de opdrachtgever, maar wel belang-

hebbende. Eén en ander is opgelost in overleg met de Programmaraad. De heer Nijhuis geeft aan blij 

te zijn met de voorstellen zoals die er nu liggen, dat duidelijk is waar de NRK voor moet staan. 

De aanstelling van de twee te benoemen bestuursleden past binnen de begroting.  
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Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de CU geeft aan geen bezwaar te hebben dat het positief rekeningresultaat van 2015 

wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de NRK. De fractie kan instemmen met het Staten-

stuk, maar wijst op de kwetsbaarheid van de kleine organisatie en vraagt hoe dit wordt opgelost. De 

CU-fractie stelt in de toekomst de wenselijkheid van een zelfstandige NRK voor.  

De fractie van de PvdA stemt in met het voorstel, maar is wel verwonderd over het mogelijk verschij-

nen van een additionele begroting. Deze verwondering geldt ook voor de fracties van VVD, CDA, D66, 

SP en PVV. De PvdA-fractie vraagt of er een nader voorstel i.v.m. het rapport van Berenschot naar de 

Staten gaat. De CDA-fractie gaat er vanuit dat de aanbevelingen uit het genoemde rapport worden 

geïmplementeerd.  

De fractie van de VVD gaat akkoord met de Jaarstukken, de ontwerp-begroting 2017, en het voorstel 

om éénmalig het positief rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve.  

De fracties van VVD, SP, PVV en D66 kunnen akkoord gaan met het Statenstuk 2016-735.   

 

Reactie van de voorzitter van de Programmaraad; de heer P. Moltmaker 

De heer Moltmaker (VVD) geeft, in verband met de discussie over de extra gemaakte kosten (additio-

nele begroting), aan dat de programmaraad verwacht dat dit éénmalig is geweest. Er wordt niet ge-

sleuteld aan de ambitie. Mocht het onderzoeksbudget niet toereikend zijn dan vindt overleg plaats met 

de drie Noordelijke Staten.   

 

De voorzitter concludeert dat het Statenstuk 2016-735 de A-status krijgt.  

 

 

7. Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020, inclusief Nota Sociaal Beleid 2016-2020 (Naar  

 een Dynamisch Drenthe); Statenstuk 2016-744 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Volgens de fractie van de SP maakt Drenthe het etiket dynamisch waar. De fractie kan instemmen 

met het advies. De fractie geeft GS mee om zich bewust te zijn van haar plek: laat ruimte en geef 

ruimte. Het college wordt aangeraden de vaart erin te houden. 

De PvdA-fractie staat achter het statenstuk. Het gaat er om hoe we met elkaar samenleven en sa-

menwerken. Noaberschap is een belangrijke factor. De kritische opstelling in de vorige bespreking is 

goed geweest en de visie op krimp en leefbaarheid heeft een grote slag gemaakt. De fractie heeft wel 

zorg over de continuering van de provinciale inzet. Provinciale rol is van belang, de voorliggende visie 

biedt voldoende uitdaging. De vraag is of GS deze rol scherp heeft en of er voldoende middelen en 

ondersteuning beschikbaar zijn om deze rol voor de komende jaren te vervullen. Goed dat er een 

SWOT-analyse deel uitmaakt van de visie. De PvdA ziet meerwaarde in de doorontwikkeling van 

CMO STAMM tot een trendbureau. CU, GL en VVD sluiten hierbij aan. Hoe is de sociale leefbaarheid 

te waarborgen? Ook vraagt men hoe GS sport en bewegen provinciebreed wil uitrollen om zo bij te 

dragen aan de vitaliteit en zelfredzaamheid van de Drentse bevolking te bevorderen. Duidelijkheid 

over de rol van mantelzorger in de notitie wordt gemist. De fractie is het eens met de doelstelling be-

treffende laaggeletterdheid, dit percentage moet fors dalen. Hierbij mist men de link naar bibliotheken, 

die bij de aanpak van dit probleem een grote rol spelen. Ook wijst de PvdA op het belang van een 

goede bereikbaarheid van bovenprovinciale voorzieningen, en wijst op het belang van goede sprei-

ding door goede coördinatie. De fractie wijst in dit verband naar de rol van dorpshuizen ‘plusplus’ 

v.w.b. bundeling van voorzieningen. De PvdA is voornemens om samen met de fracties van SP en GL 

bij de bespreking van de VJN een motie in te dienen m.b.t. de toegankelijkheid van voorzieningen. 

Ook de CU vindt dit een belangrijk thema. Dit onderdeel zou ook in de visie op leefbaarheid terug 

moeten komen. 
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De fractie van de VVD is positief over het heldere strategisch kader, de toegevoegde SWOT-analyse 

en de prioritering. Krimp biedt ook kansen. Er is een duidelijk verband met de kernwaarden. De opga-

ven en deelopgaven zijn duidelijk omschreven. De fractie is het eens met de voorgestelde monitoring. 

De CU-fractie wil investeren in een samenleving met samenhang. Er gaat veel goed, maar er is ook 

werk aan de winkel (bijv. jeugdwerkloosheid, hoge jeugdzorgcijfers en eenzaamheid). De provincie 

moet haar rol pakken, dit betekent meerwaarde voor de samenleving. Gevraagd wordt of ook andere 

voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken, worden gemonitord. De fractie vraagt aandacht 

voor het tekort aan levensloopbestendige woningen en woningen voor specifieke groepen. Het is be-

langrijk dat mensen zelf vroegtijdig nadenken over aanpassing van hun woningen. Bij dit samen na-

denken is een rol weggelegd voor de provincie. In Overijssel is er een project ‘lang zult u wonen’, de 

vraag is of dit project, mogelijk in VDG-verband, ook iets voor Drenthe is. Hier moet de provincie zich 

voor inzetten. De CU vraagt of het trendbureau de bovenlokale voorzieningen (zoals zwembaden en 

bibliotheken) in kaart kan brengen. I.v.m. sluiting van verschillende scholen in de provincie wordt GS 

gevraagd oog te hebben voor vrije keuze van scholen en de spreiding van de verschillende onderwijs-

vormen over Drenthe. De fractie is het eens met de geformuleerde doelstelling v.w.b. laaggeletterd-

heid, maar maakt zich zorgen over de bibliotheken die hierbij een rol spelen.  

De fractie van 50PLUS dankt GS voor het stuk. De fractie vraagt om niet alleen de kansarme jongeren 

te noemen in de visie maar ook de ouderen op de arbeidsmarkt. Aandacht vraagt 50PLUS voor deze 

groep. Bijvoorbeeld dat wordt afgesproken dat bij gesubsidieerde projecten een bepaald percentage 

werkloze ouderen aan de slag kan. Ook wordt gevraagd om meer concrete plannen, met daarbij 

meetbare doelstellingen. 

De GL-fractie is blij met de voorliggende notitie waarin de mens centraal staat. De fractie is ook blij 

met de op te pakken rol bij het sociale domein. GL vraagt GS het probleem van tweedeling sterker op 

te nemen, kansarm wordt steeds meer kansloos. Moeite heeft men met een excellent programma voor 

scholen, dit draagt bij aan de tweedeling. Scholen bevoordelen die kansarmen kansrijker maken, is 

wat GL zou willen. Tot slot vraagt GL aandacht voor acceptatie van de groep LHBT (lesbiennes, ho-

moseksuelen, biseksuelen en transgenders). De acceptatie van deze groep verschilt op lokaal niveau 

nogal. De groep heeft recht op veiligheid en participatie. GL vindt dat er een impuls moet komen en 

dat Drenthe zich zou moeten uitroepen tot regenboogprovincie. De fractie dient, om te komen tot aan-

vulling van het sociaal beleid, bij PS een motie in die gesteund wordt door PvdA, D66, PVV en SP.  

De fractie van het CDA vraagt zich met artikel 1 van de Grondwet in gedachten af wat de meerwaarde 

is van de door GL aangekondigde motie voor een regenboogprovincie. Het CDA geeft GS een com-

pliment over de voorliggende samenhangende visiedocumenten met daarin de bouwsteen sociaal 

beleid. De provincie moet ondersteunen waar het kan (aanvliegroute: 12+1). Men ziet het belang van 

monitoring, maar vraagt GS of het gezamenlijk monitoren houdbaar is als er knelpunten zijn. Zijn GS 

het eens met het standpunt dat de preventieve en besparende effecten moeten worden meegenomen 

in de beoordeling van sociale activiteiten of is er sprake van een meer integraal benaderen. De fractie 

spreekt haar waardering uit voor de effectieve werkmethoden van SportDrenthe. Men juicht het toe om 

af te zien van doelgroepenbeleid en over te gaan naar een meer integrale benadering. Het CDA pleit 

voor een provincie breed behoud van bibliotheken, er is wel zorg over het kwaliteitsniveau. Bij de cul-

tuurnota komt de fractie hierop terug. Het CDA stemt op hoofdlijnen in met het Statenstuk.  

De PVV-fractie vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat iedereen mee doet en wijst ook op een 

tweedeling. Zij wijst op de zorg om zwakke scholen, het aantal mensen onder de armoede grens, toe-

nemende zorgvraag van ouderen en ook de intensievere zorgvraag voor 65-plussers. M.b.t. de 

SWOT- analyse vraagt de PVV om toelichting v.w.b. leegstand van woningen. Ook is het de vraag 

waarom jongeren niet zijn genoemd bij het hoofdstuk huisvesting. De PVV vindt het niet ambitieus om 

het aantal mensen onder de armoedegrens te verlagen met 5%. Hier zou het college zijn nek moeten 

uitsteken. Het aantal overlegorganen, waarin de provincie plaats heeft, is erg hoog, 30 stuks. De PVV 

is verbaasd over de tevredenheidscijfers van de Drent, en vraagt zich van wanneer deze cijfers zijn. 

De PVV staat positief tegenover de voorgestelde motie van GL.  
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De fractie van SL dankt voor de verkregen informatie. De SWOT-analyse is bestudeerd. Klopt het dat 

er weinig woningen leegstaan? SL vraagt wat de provincie kan betekenen voor statushouders. Kun-

nen op sloopplekken units worden geplaatst voor huisvesting van statushouders, zodat de druk op het 

tekort aan huisvestingsmogelijkheden wordt verminderd? SL hoopt dan ook dat de provincie de ge-

vraagde coördinerende en stimulerende rol gaat oppakken en in zal gaan op vraag vanuit de bevol-

king, dit komt de leefbaarheid van het gebied ten goede. 

De D66-fractie is blij dat een visie is geformuleerd. Zij zien het liefst zoveel mogelijk aan kernkwalitei-

ten en graag doelen met meetbare resultaten. De fractie mist het onderdeel talentontwikkeling en be-

reikbaarheid. Wil het college inzicht geven in welke EU-fondsen worden bedoeld m.b.t. subsidie. In het 

kader van meer betrokkenheid van de mens vraagt D66 hoe het zit met dorpsinitiatie-

ven/dorpsplannen. Hoe verhoudt de SWOT-analyse zich tot de genoemde plannen. V.w.b. monitoring 

is het de vraag of monitoren ook betekent ingrijpen; hoe ziet de gedeputeerde de rol van de provincie?  

De fractie vraagt om duiding van verdubbeling van het aantal zwakke scholen; maar ook om verduide-

lijking van het begrip excellente school. Concretisering van ambitie en resultaten kunnen duidelijk ge-

formuleerd worden. D66 gaat voor ‘wat we waarderen, meten we’ (i.p.v. we waarderen wat we meten). 

D66 is blij met de in te dienen motie van GL. 

 

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

Gedeputeerde Jumelet is blij met de positieve reacties. De visie laat zien hoe GS wil omgaan met de 

gevolgen van krimp. Het college wil zich niet neerleggen bij tweedeling in de maatschappij, voor GS 

geldt ‘iedereen doet mee’. In de visie worden de kaders geschetst wat we als provincie kunnen doen. 

De gedeputeerde geeft aan dat er ruimte (bijv. voor dorpsinitiatieven) en dynamiek is, GS wil de vaart 

erin houden. Door op een positieve manier samen te werken wil GS waarborgen dat er uitgevoerd 

gaat worden. Het tempo gaat omhoog, het trendbureau gaat vorm krijgen, er gaan onderzoeken 

plaatsvinden. De gegeven suggesties worden zeker meegenomen. Er is extra aandacht voor bewegen 

en aangepast sporten, SportDrenthe laat nadrukkelijk zien waar het mee bezig is. Voor het sporten 

voor ouderen is er een toegevoegde waarde van GALM. 

Mantelzorg is niet verdwenen. Het project is (bijna) afgerond en daarom niet opgenomen in de uitvoe-

ringsagenda. Laaggeletterdheid is een punt van aandacht. Dit komt terug in de uitvoeringsagenda, 

daar komt uitrol en verdere uitvoer aan de orde. Het onderdeel bibliotheek hoort thuis bij de cultuurno-

ta, bekeken moet worden of de gevraagde effectmeting een plek kan krijgen in de monitoring. Op  

bereikbaarheid wil het college vol inzetten. Dit is nodig, maar dit moet ook op de agenda van de ge-

meenten. GS hebben de intentie van de motie toegankelijkheid begrepen.  

De intentie van de motie van GL (acceptatie LHBT)  is duidelijk, GS wacht de motie af. 

De rol van de provincie moet van toegevoegde waarde zijn, dit is goed tegen de achtergrond van 

12+1. Dit betekent samen optrekken, maar geen gemeentelijke gaten vullen. En krimp hoeft niet altijd 

kramp te zijn, het biedt ook zeker kansen.  

Krimp in relatie met onderwijs is duidelijk. De afweging is en blijft lastig. 

Om aan te geven hoe de provinciale rol van toegevoegde waarde kan zijn, schetst de gedeputeerde 

het voorbeeld van de uitvoering van de motie hartveilig Drenthe (M 2015-701). De provincie heeft hier 

de rol van regisseur en organisator gepakt. Er is nu een gezamenlijke intentie van direct betrokkenen 

en uitvoerende partijen om het project verder te concretiseren. De provincie is voornemens in het uit-

voeringsprogramma de activiteiten voor een pr-campagne op te nemen. De rol van de provincie is 

zeker niet de gaten van gemeenten in te vullen.  

De ouderen worden niet vergeten bij werkgelegenheid. Bij aanbestedingen van projecten wordt ook 

gedacht aan werk voor ouderen. De nota arbeidsmarkt en onderwijs is onderweg naar PS. 

Het traject van excellentie is van belang, het gaat erom dat je voorlopers moet hebben. De vraag van 

GL van excellente scholen bij het mbo onderwijs moet nog aan de orde komen Dit traject loopt buiten 

de provincie.  
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Het college stelt de mens centraal, dat is zo en dat moet altijd zo zijn. Ook stelt GS dat iedereen ertoe 

doet, dit lijkt een ‘open deur’. Het gaat goed met veel mensen, toch is er zorg om kwetsbare groepen.  

De gedeputeerde geeft aan dat er een foutje in het document zit, daar waar staat dat de woningleeg-

stand hoog is (pagina 14) moet dit worden vervangen door laag.  

Over de vele overlegorganen zegt hij dat er ook veel wordt gedaan in het veld. De provincie zit steeds 

zinvol aan tafel en vervult de rollen met verve.  

Doelen en resultaten zijn zeer van belang, en moeten goed tegen het licht worden gehouden om te 

kijken wat het echte resultaat is. Belangrijk is wat er gaat gebeuren voor het beschikbare geld. 

Monitoring leidt niet tot centralisatie. Het is een dienstverlening aan gemeenten, zij vinden monitoring 

ook belangrijk. In het najaar worden PS geïnformeerd over de stand van zaken. 

Stimulatie van initiatieven, zoals dorpsplannen, vindt zeker plaats.  

Er is een samenwerkingsagenda ZO-Drenthe en niet voor ZW-Drenthe. De Stuurgroepen worden 

samengevoegd en er zal worden overlegd over krimp en leefbaarheid. 

Aandacht zal er zijn voor jongerenhuisvesting, het is niet de bedoeling dat er groepen worden uitge-

sloten. 

De gedeputeerde meldt dat het aantal zeer zwakke scholen is afgenomen, het aantal zwakke scholen 

niet. De gedeputeerde geeft toe dat het terugdringen van 5% onder de armoedegrens niet ambitieus 

is. Het college zou ook graag anders willen, maar moet realistisch zijn, het is een hardnekkig en niet 

wenselijk probleem.  

 

Gedeputeerde Brink geeft aan samen met gemeenten te willen kijken of het project ‘lang zult u wonen’ 

iets is voor Drenthe. Het programma ‘anders benutten’ loopt in noordelijk verband, dit een tegenhan-

ger van ‘beter benutten’ en richt zich erop hoe voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. 

 

Toezegging van Gedeputeerde Staten: 

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn PS bij te praten over de stand van zaken met betrekking 

tot het project ‘anders benutten’ (van voorzieningen). 

 

De B-status van het Statenstuk 2016-744 blijft gehandhaafd, i.v.m. in te dienen moties. 

 

 

8. Investeringsagenda, onderdeel culturele investeringen; Statenstuk 2016-743  

 

Op dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, de heer P. Sluiter (directeur van het Gevange-

nismuseum Veenhuizen). Hij spreekt in namens een vijftal Drentse erfgoedinstellingen: het Drents 

Archief, het Hunebedcentrum, het Herinneringscentrum Westerbork, Maatschappij van Weldadigheid 

en het Gevangenismuseum.  

De heer Peter Sluiter gaf aan dat de erfgoedinstellingen blij zijn met de keuzes van de provincie wat 

betreft de investeringen. Hij eindigde zijn bijdrage met een vraag voor het zomerreces aan de com-

missieleden: "Op 26 november 1863 was het Thorbecke die de later vaak geciteerde woorden sprak 

dat kunst geen regeringszaak is en dat de regering geen oordeel of gezag heeft op het gebied van de 

kunst. Vanuit die gedachte is het begrijpelijk dat ook de provincie een commissie kent die op enige 

afstand van het bestuur adviseert over subsidies voor de kunst. Maar zou u er eens over willen na-

denken welke toegevoegde waarde zo'n commissie specifiek voor de erfgoedsector heeft? En ligt het 

dan niet voor de hand om hen ook vanuit een andere invalshoek te benaderen?" 

De PvdA informeert hoe de heer Sluiter de advisering zou willen inrichten. 

De heer Sluiter geeft aan dat de relaties tussen de erfgoedinstellingen goed zijn, de instellingen den-

ken dat een dergelijke commissie niet nodig is voor de erfgoedinstellingen. Kunst is volgens de heer 

Sluiter iets anders dan erfgoed. 
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Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van 50PLUS kan instemmen met het voorstel. De fractie vraagt zich af wat er gebeurt als de 

erfgoedinstellingen het overige geld niet binnen kunnen halen. De vraag is of de provincie dan bij-

springt. Hoe verhoudt zich de steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie als hoofdsponsor tot 

de subsidie van de provincie bij het Gevangenismuseum? 

De VVD-fractie staat positief tegenover deze extra kwaliteitsimpuls. Maar de fractie merkt op dat het 

om veel geld gaat, vindt de plannen nog onvoldoende smart geformuleerd en spreekt van een sum-

miere onderbouwing. Wat betekenen de investeringen voor de werkgelegenheid en economie? De 

fractie wil op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken. 

De fractie van de CU geeft groen licht, en merkt op dat onze provincie zich weet te onderscheiden op 

het terrein van cultuur. Men heeft vertrouwen in de monitoring. 

De fractie van D66 vindt dat mooie plannen een kans gegeven moet worden, maar er kan alleen gefi-

nancierd worden als er goede plannen voorliggen. Het is D66 niet duidelijk waarom het voorliggende 

Statenstuk niet in één keer met de Cultuurnota behandeld kan worden en men vraagt zich af wat 

wordt verstaan onder strakke voorwaarden. Ook vraagt de fractie of er rekening wordt gehouden met 

het energie neutraal maken van de musea. Wordt in de plannen ingezet op ‘2018: Leeuwarden cultu-

rele hoofdstad? Verder vraagt D66 hoe het zit met de verbinding met Duitsland (grensoverschrijdend) 

en andere projecten. M.b.t. Veenhuizen: hoe zit het met de steun van het Rijk? En of er iets te zeggen 

valt over de planning van de UNESCO erkenning. Zo zou het heel mooi zijn als de plannen voor het 

Herinneringscentrum Westerbork en Frederikoord in 2018 gerealiseerd zijn.  

V.w.b. kunstenaarsfabrieken geeft de fractie aan de plannen vaag te vinden, men wil graag een lans 

breken voor kleinere organisaties zoals bijv. in Kolderveen. 

De PvdA-fractie wijst op het belang van cultuur voor ontwikkeling van vrijetijdsecnomie. De PvdA geeft 

aan dat kwaliteit belangrijk is. De fractie stemt in met het Statenstuk, het gaat om investeringen die 

goed te verantwoorden zijn. De PvdA is voor stimulatie en realisatie van cultuurparticipatie, maar ook 

moet er ruimte worden gelaten voor bijv. kleinere projecten voor en door de samenleving zodat alle 

groepen in de samenleving worden bereikt. V.w.b. de kunstenaarsfabrieken vraagt men zich af hoe 

het voorgestelde bedrag tot stand is gekomen en hoe zich dit verhoudt tot de overige investeerders. 

De fractie van de SP gaat akkoord met het voorstel en is het eens met extra investeringen. De fractie 

gaat ervan uit dat de kleinere initiatieven via de Cultuurnota aan bod komen. 

De CDA-fractie geeft, evenals de fractie van de PvdA, aan dat kwantiteit niet aan de orde is, maar 

vooral de kwaliteit. Bij hoogwaardige diensten en producten is kwaliteit van belang, dit zet Drenthe 

nog steviger op de kaart. De fractie ziet graag dat een kritische prestatie indicator wordt gegeven. Het 

is onduidelijk onder welke conditie subsidies worde verstrekt. Het CDA vraagt aandacht voor scholen-

programma’s en cultuureducatie, er is bij het onderwijs sprake van bezuinigingen, mogelijk kan muse-

umbezoek tegen gereduceerd tarief plaatsvinden. De fractie vraagt waar bij de gevraagde subsidie 

voor het Gevangenismuseum de coproductie zit met de begroting van het Rijk en pleit voor een meer-

sporen exploitatie. 

De PVV-fractie wordt niet enthousiast van zwaar gesubsidieerde musea. De fractie vindt de gevraag-

de bedragen aan de hoge kant en vraagt zich af waarom de uitbreidingen niet door het Rijk worden 

gefinancierd? Mocht de provincie toch besluiten tot financiering dan zou de PVV voor wat betreft 

Veenhuizen willen wachten tot de UNESCO-status er is. Volgens de fractie is het een aanname dat 

cultuur bijdraagt aan de economie, het levert het nauwelijks werkgelegenheid op. Cultuur heeft geen 

intrinsieke waarde. De fractie is niet bereid te investeren in kunstenaarsfabrieken.  

De fractie van SL kan zich vinden in het Statenstuk. De fractie vraagt de gedeputeerde hoe het colle-

ge het vindt om de Formule 1 naar Drenthe te halen, dit is ook cultuur. 

 

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

Gedeputeerde Bijl geeft naar de inspreker aan dat hij de vraag op zich laat inwerken. Bij de behande-

ling van de cultuurnota in het najaar komen GS hierop terug. 
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De gedeputeerde geeft aan dat cultuur op zich waarde heeft, het kan verbindend werken en brengt 

mensen samen. Ook is er sprake van een grote economische betekenis, een groot deel van de Drent-

se economie komt uit vrijetijdseconomie. GS geven aan te willen investeren in de musea om de opge-

bouwde posities veilig te stellen en verder uit te bouwen.  

Grote investeringen gaan uit de investeringsagenda, de kleinere initiatieven komen aan bod bij de 

cultuurnota. GS zien de relatie UNESCO en 2018 culturele hoofdstad Leeuwarden, hier wordt zeker 

op ingespeeld door drie provincies en vier grote gemeenten. Het zou mooi zijn als er dan een ont-

vangstcentrum is voor de Koloniën van Weldadigheid, te meer omdat het dan ook 200 jaar geleden is 

dat Frederiksoord is ontstaan. Over het Herinneringscentrum Westerbork merkt hij op dat subsidiever-

lening niet ter discussie staat. Wel komen er tweemaal zoveel bezoekers naar het Herinneringscen-

trum Westerbork als waar het voor is gebouwd. Daar moeten wel de faciliteiten voor zijn.  

De heer Bijl geeft aan dat eenieder een andere interpretatie van cultuur heeft. Hij rekent de Formule 1 

niet tot cultureel erfgoed, maar hij wacht mogelijke initiatieven af.  

V.w.b. het vinden van financieringspartners is het positief als gemeld kan worden dat de provincie 

deelnemer van de cofinanciering is.  

De gedeputeerde heeft niets tegen energieneutraal, maar hij weet niet in hoeverre de gebouwen waar 

de musea in zijn gevestigd zich hiervoor lenen.  

Er is sprake van samenwerking met andere projecten: het Hunebedcentrum en het Geopark, het Geo-

park met Geopark terra (Duitsland) en het Drents museum met Duitse musea.  

De gedeputeerde gaat in gesprek met de gemeente Noordenveld over de toekomst van de gebouwen 

in Veenhuizen. Het Gevangenismuseum ontvangt subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justi-

tie. De provincie steunt het museum, vult aan.  

Ook is de gedeputeerde bereid om in samenwerking met het onderwijs te bezien wat de educatieve 

waarde van het bezoeken van erfgoedinstellingen kan zijn.  

De gedeputeerde raadt het af om op voorhand allerlei specifieke voorwaarden op te stellen bij de in-

vesteringen. De kaders zijn helder, de kwaliteit wordt bewaakt. De Staten worden geïnformeerd via de 

P&C-cyclus.  

 

Toezegging van Gedeputeerde Staten: 

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de beantwoording van de vragen van VVD, omtrent uitgebreidere 

gegevens, schriftelijk gebeurt op korte termijn. (JSt: afgehandeld bij brief van 5 juli 2016) 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging, concludeert dat, op verzoek van de VVD en de PVV, de B-status 

van het stuk gehandhaafd blijft en geeft aan dat het Statenstuk 2016-743 op 6 juli opnieuw aan de 

orde komt tijdens de PS-vergadering. 

 

 

9. Voorjaarsnota 2016; Statenstuk 2016-746 

 

Op dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, de heer A. Kerssies (voorzitter van Stichting Be-

houd Drentse schaapskudden). Hij spreekt in namens 10 gescheperde schaapskudden. In de Voor-

jaarsnota 2016 is bovenop de subsidie van 335.000 euro een bedrag opgenomen van 75.000 euro 

voor gescheperde schaapskudden. Dit in navolging van eerder gevoerd debat in PS. De heer Kerssies 

spreekt zijn waardering uit voor deze financiële verhoging.  

De CU-fractie vraagt naar de rol van het Rijk. De heer Kerssies geeft aan dat n.a.v. een motie in de 

Tweede Kamer er landelijke gesprekken worden gevoerd. Er is projectgeld vanuit het Rijk voor de 

komende 3 jaar om een aantal initiatieven uit te voeren. 
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Samenvattende reactie van de fracties 

In meerderheid geven de fracties aan positief gestemd te zijn over de Voorjaarsnota. De fracties be-

danken GS, ambtenaren en griffie voor de nota en de bijhorende stukken. 

De fractie van de VVD geeft aan dat de ambitie zit in de Investeringsagenda (45 miljoen euro) en niet 

in de VJN. De fractie is tevreden over de bevriezing van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

voor 2017. Deze bevriezing is een begin, de VVD hoopt op een vervolg. De voortdurende stijging van 

opcenten is veel te veel van het goede. Drenthe heeft hiermee een koploperspositie in Nederland, 

daar hoef je niet trots op te zijn, aldus de VVD.   

De VVD is blij met de aanpak van de N34, maar volgens de fractie is er meer mogelijk en komt hierop 

terug bij de Algemene Beschouwingen (AB). Ook komt de fractie bij de AB met voorstellen voor de 

oplopende vrije ruimte om deze niet alleen te verbinden aan de Investeringsagenda.  

De VVD-fractie is niet overtuigd of de voorgestelde maatregelen voor het project ‘Groen voor Grijs’ 

leiden tot het gewenste resultaat. Volgens de fractie moet er geen sprake zijn van een éénmalige in-

vestering maar juist langduriger. Het organisatieprobleem vraagt om constant management wat niet is 

op te lossen met éénmalig geld. De fractie beschikt over onvoldoende informatie om te bezien of het 

bedrag voldoende is.  

De fractie vraagt GS of het college het eens is met de aangeboden Windenergievisie Emmen aan de 

gemeenteraad van Emmen. 

De VVD geeft aan de beantwoording van technische vragen m.b.t. ICT-beveiliging onvoldoende te 

vinden. De fractie vraagt nadere informatie over extra middelen voor maatregelen om problemen te 

voorkomen.  

De fractie van de PvdA is blij met de beleidsrijke VJN. De uitvoering van het coalitieakkoord is voortva-

rend opgepakt. De technische vragen zijn beantwoord. De fractie ervaart een spanningsveld bij de 

inzet van incidentele middelen en komt hierop terug bij de AB. De PvdA sluit aan bij de vragen van de 

VVD. 

De fractie van het CDA is blij verrast met de korte en bondige weergave van het beleid. Het coalitieak-

koord is verder uitgewerkt en nodigt uit om met plannen te komen, er wordt gebouwd aan een dyna-

misch Drenthe. De fractie kan instemmen met de investeringen van het TT-circuit en staat welwillend 

tegenover het beste ijsbaanplan in Drenthe. 

Het CDA heeft de veiligheid van de N34 hoog in het vaandel en vindt dat dat de verdubbeling N34 zo 

snel mogelijk gerealiseerd dient te worden. Bij de AB komt de fractie met meer plannen v.w.b. veilig-

heid. 

De fractie mist bij het speerpunt Wind een onderbouwing. De fractie is akkoord met de bevriezing van 

de opcenten, maar speelt met de gedachten van een verdere verlaging. 

De fractie heeft kennis genomen van een zekere onbalans in de ambtelijke organisatie (qua leeftijd en 

opleiding). Het CDA kan zich vinden in het gevraagde extra budget, de fractie geeft het advies om het 

budget te verdelen over 2017-2020. De fractie kan leven met de weergave van een kostenoverzicht 

achteraf. 

De SP-fractie vraagt zich af waarom er geld beschikbaar moet zijn voor TT-circuitupgrading. Ook an-

dere bedrijven zouden geholpen willen worden met het upgraden van hun bedrijf. De plannen zijn niet 

duidelijk, de fractie geeft aan eerst concrete plannen te willen zien alvorens er over geld wordt gespro-

ken. De fractie is blij met het stuk over samenwerkend Drenthe met daarin de Duitslandagenda. De 

fractie vraagt zich af hoeveel burgerinitiatieven er al zijn geweest en hoeveel de provincie hieraan 

heeft bijgedragen. 

Het project fietsprovincie lijkt wat te blijven hangen in plannen. De fractie pleit voor uitvoering. SP 

heeft twijfel over het succesvol zijn van GAE. In september komt nieuwe onderzoeksinformatie be-

schikbaar en dit wil de SP-fractie uiteraard bespreken in FCBE en PS. 

De fractie van de PVV is blij verrast met het bevriezen van de opcenten en vraagt zich af waarom dit 

gebeurt in 2017?  
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Bij het project ‘In het werk aan het werk’ is sprake van een meester-gezel relatie van 3 jaar, de PVV 

spreekt van een lange inwerkperiode. De fractie vraagt waarom er eenmalige extra geld aan vertrek-

kende ambtenaren moet worden uitgegeven. De fractie is bezorgd over het signaal dat je afgeeft naar 

de Drentse samenleving. 

De D66-fractie heeft de besteding aan projecten in het overzicht van de Investeringsagenda opgeteld 

en dan blijkt dat er nog ‘maar 175.000 euro’ vrije ruimte is. De fractie vraagt zich af in hoeverre PS dan 

nog input voor projecten kan leveren. De fractie vraagt waar het geld voor andere projecten vandaan 

komt, uit de begroting of de investeringsagenda. 

De fractie vraagt GS of er al enig zicht is op de toekomstige koers van het IPO en wat dat betekent 

voor Drenthe.  

I.v.m. de upgrade van het TT-circuit vraagt de fractie waar de investeringen aan besteed worden en 

de fractie is benieuwd hoe het staat met de ijsbaanplannen.  

De fractie geeft aan dat fietsen m.b.t. bereikbaarheid een grote rol gaat spelen. De fractie wijst op het 

belang van laadpalen. D66 spreekt de zorgen over de veiligheid van de N34 uit. De fractie vraagt zich 

af of de inwoners betrokken worden bij de maatregelen die worden genoemd.  

D66 vraagt of de twee miljoen voor het deltaplan zonne-energie een vertaling is van de ruimtelijke 

ambitie. 

Binnen het speerpunt Drenthe vraagt D66 aandacht voor de tweedeling in de maatschappij en maat-

regelen die genomen worden. De fractie van D66 vraagt ook welk deel van het extra geld voor organi-

satieontwikkeling bestemd is voor uitstroom en welk deel voor jonge mensen. De fractie informeert 

hoe het voor de toekomst is geregeld om jong talent te behouden voor de ambtelijke organisatie. 

D66 is voorzichtig met het opleggen van lasten bij de inwoners. Goed dat opcenten zijn bevroren, 

maar dit gaat om een klein bedrag voor mensen die zich een auto kunnen permitteren. 

De fractie van de CU geeft aan dat intensiveringen voor 2017 worden geschetst en merkt op dat het 

tempo goed in de uitvoering zit. De fractie komt hierop terug bij de AB. De fractie heeft nog vragen bij 

de 3 miljoen extra voor de organisatieontwikkeling en wacht de informatie daarover af. De technische 

vragen zijn beantwoord. De fractie geeft aan dat de VJN het richtinggevend kader is voor de begroting 

2017 en verwijst hierbij naar het door de CU ingediende amendement bij de VJN 2013, de fractie 

wacht op de uitwerking van de begroting.  

De fractie van GL merkt op dat de vorm en opzet van de VJN aansluit bij de begroting 2016. GL is 

positief over het extra geld om kracht bij te zetten bij de uitvoering van Energieagenda. De fractie is 

kritisch over bovenregionale sportvoorzieningen, zoals een ijsbaan. De fractie vindt niet dat een even-

tuele bijdrage van de provincie uit de Investeringsagenda aan een commercieel bedrijf kan worden 

gegeven. De fractie vindt de voorliggende informatie over de upgrade van het TT-circuit te summier, 

de fractie wil een totaalplaatje zien.  

V.w.b. de bijdrage gebiedsfonds Wind mist de fractie het totaalplaatje. 

Over het Meerjarenperspectief merkt de fractie op dat er nog een vrij besteedbare ruimte van 5 mil-

joen is, de fractie stelt voor deze alvast te reserveren voor 2017. De fractie spreekt van een merk-

waardige move: waarom korten voor 2016 en niet in de reserves en dan terugvallen in 2017. 

De fractie van 50PLUS ziet de VJN als een tussenrapport van het collegeakkoord. De eerste resulta-

ten zijn zichtbaar, maar dit moet nog worden omgezet in concrete acties. De fractie is positief over de 

investeringsagenda, maar vraagt zich af of de snelheid wel voldoende is. 50PLUS is positief over de 

bevriezing van de opcenten en vraagt duidelijkheid van de gedeputeerde over de duur van de periode 

van het bevriezen. Verder vindt de fractie het positief dat de reserves (ongeveer 80 miljoen) alweer op 

orde zijn.  

 

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

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er bewust is gestreefd om geen dik stuk, maar een heldere VJN naar 

PS te sturen. De speerpunten staan beschreven; wat gebeurt er en wat verandert er. Er is onder-
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scheid gemaakt tussen de Investeringsagenda (éénmalig) en de ruimte op de begroting (ieder jaar). 

Het meedenken over projecten is niet alleen bedoeld voor de ruimte in de Investeringsagenda. 

De bevriezing van de opcenten geldt voor 2017. Dit voorstel definitief maken voor langere periode 

geeft per jaar een verdubbeling van de kosten (1 miljoen euro). 

Het IPO is nog aan het onderhandelen over toekomstige richting.  

GAE komt terug op de agenda in het najaar.  

 

Commissaris van de Koning:  

GS staat voor de taakstelling het aantal fte terug te brengen van 430 naar 350. Ook wordt er gekort op 

inhuur.  

Er is een schreeuwend tekort aan jonge mensen. Tot 2020 verdwijnen er 70 mensen. Dat er sprake is 

van een mismatch tussen mens en werk komt ook dat opdrachten niet meer door afdelingen worden 

uitgevoerd, maar dat gekeken wordt, organisatiebreed wie het meest geschikt is voor een bepaalde 

opdracht. De CdK geeft nadrukkelijk aan dat er geen regeling vervroegde uittreding komt, wel worden 

jonge mensen ingezet naast vertrekkende (‘groen voor grijs’). Gekeken wordt om de extra 3 miljoen 

voor organisatieonwikkeling te spreiden over de jaren 2017-2019. Desgevraagd geeft hij aan dat be-

paalde kwaliteiten niet onder het personeel aanwezig is of komt. Dit betekent dat hier inhuur voor no-

dig is. 

V.w.b. het budget voor ict-beveiliging geeft de CdK aan dat dit te realiseren is binnen de budgetten die 

genoemd worden in de VJN. Er is een wet aangenomen die organisaties dwingt te melden dat het ict-

systeem is gekraakt. Hiervoor is externe deskundigheid binnengehaald, Ontwikkelingen gaan heel 

snel, extra beveiligen is een must.  

 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat iedereen verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft.  

Een deel van de N34 wordt verdubbeld. Dit najaar start een campagne om het aan de mensen ken-

baar te maken dat ze op een 100 km weg rijden of dat er iets gedaan m.b.t. controles. Hij geeft aan 

met spanning te wachten op ideeën van PS. Met de beschikbare middelen wordt het nodige gedaan, 

het knooppunt Gieten wordt onder de loep genomen. 

Upgrade TT baan: De hierover gestelde vragen kan de gedeputeerde zich voorstellen. De gevraagde 

gelden komen niet uit de investeringsagenda en staan ook niet als zodanig genoemd in de VJN, maar 

komen deels uit de reguliere middelen en deels uit VES/REP middelen. De provincie investeert totaal 

4 miljoen euro, verdeeld over 5 jaar. De totale investering van de upgrading bedraagt 16 miljoen. 

Naast de gevraagde gelden van de provincie investeert de TT baan zelf 8 miljoen en wordt er nog een 

bijdrage van de gemeente Assen gevraagd. Hoewel de gemeente daar zelf over gaat is geen reden 

om de denken dat de gemeente Assen hieraan niet zal bijdragen. De plannen van de TT-baan omvat-

ten o.a. het upgraden van zittribunes, het aanpakken van de ‘2
e
 ring’, een evenementenplein en ge-

handicaptenfaciliteiten. Er wordt in ieder geval niet eerder geld overgemaakt alvorens duidelijk is hoe 

het geld wordt besteed. Desgevraagd geeft hij aan dat een vergelijk met andere bedrijven niet opgaat, 

een vergelijkbaar bedrijf is er niet. Daar komt bij dat ‘Drenthe doet wat met je’, nu eenmaal geld kost. 

De gedeputeerde is blij dat door onderhandeling duidelijk is dat de TT-races tot 2027 worden verreden 

op het TT-circuit.  

Na de zomer is de notitie vrijetijdseconomie en fietsen beschikbaar. De suggestie van D66 over laad-

palen worden wellicht meegenomen. Ook worden reacties van burgers en die via de website binnen-

komen, meegenomen. 

 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan content te zijn met de oplossing van de problematiek bij de Drentse 

gescheperde schaapskudden. Het Ministerie van EZ heeft landelijke werkgroep schapen opgericht, 

Drenthe heeft zich hiervoor aangemeld. 

Aandacht voor energiek Drenthe: leefbaarheid en krimp, voorbeelden staan in de uitvoeringsagenda.  
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GS wil zich inzetten voor bovenregionale voorzieningen, zoals een ijsbaan. De plannen worden afge-

wacht, voor GS telt het resultaat. 

 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat betreffende het gebiedsfonds Wind de toezegging is gedaan 

om te ondersteunen, die beloften worden nagekomen. Het geld is gereserveerd, maar er zal ook een 

bijdrage van de windboeren en de lokale overheden moeten komen.  

Windplannen in Emmen: gemeente Emmen heeft deskundigentoets gedaan en is niet overtuigd dat 

het niet gehaald kan worden zoals aangegeven door de windboeren. 

Het deltaplan zonne-energie is een interactief proces, er wordt in september mee begonnen.  

De gedeputeerde geeft aan dat er vijf ton extra beschikbaar is voor extra impulsen voor energie, vol-

gens de gedeputeerde wordt daarmee de motie van GL uitgevoerd. 

De voorzitter sluit de beraadslaging en geeft aan dat de VJN op 13 juli opnieuw aan de orde komt 

tijdens de PS-vergadering. 

De B-status van het Statenstuk 2016-746 blijft gehandhaafd. 

 

 

10. De Economische Koers Drenthe 2016-2019; Statenstuk 2016-740, 

 Economische Koers Drenthe 2016-2019; brief van het college van Gedeputeerde Staten  

 van 20 januari 2016 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van GL, PvdA en SP vragen aandacht voor het (hoge) werkloosheidscijfer, dit tegen de 

achtergond van het standpunt van GS in deze notitie ‘iedereen doet mee’. De fracties van 50PLUS, 

SP, D66 en PVV vinden de doelen erg algemeen gesteld en vragen om deze meer smart te formule-

ren. 

De fractie van GL had een brede maatschappelijke Economische Koers verwacht. Men vraagt zich af 

waar het mensbeeld is gebleven en waarom niet de verbinding is gezocht met de visie leefbaarheid. 

Economie dient om de leefbaarheid te bevorderen. Als basisvoorwaarde wordt genoemd: een baan 

hebben. Maar een deel van de bevolking zal nooit een baan krijgen. Hoezo, iedereen doet mee.  

Het college staat voor integrale aanpak van problemen, GL pleit ervoor de acties die een impuls moe-

ten geven op te nemen in de Koers. 

De fractie geeft aan twijfel te hebben bij de cijfers. De werkloosheidscijfers (op pag. 8) zijn anders dan 

de cijfers van CMOSTAMM in de visie op leefbaarheid. Waarom is er sprake van verschillende cijfers 

met verschillende interpretaties. Duidelijk is wel dat er in 1,5 jaar tijd nog weinig concrete acties zijn 

geweest om het werkloosheidscijfer significant te laten dalen.  

GL geeft verder aan dat er wel goede aanknopingspunten zijn, maar verwacht uitleg op de slordighe-

den met de cijfers en wenst aanpassing van het stuk door het opnemen van de visie leefbaarheid in 

de Economische Koers. In de huidige vorm kan GL niet instemmen met de Koers.  

De PvdA-fractie vindt de Koers een belangrijk document, het zit in de basis goed in elkaar inclusief de 

SWOT-analyse. Het stuk heeft sinds de bespreking in maart flinke verbeteringen ondergaan. Maar het 

document is nog steeds heel algemeen. Men vraagt wat het rendement is, gemist worden focus en 

doelen. De fractie vraagt GS vooral in te zetten op sterke punten. Verder wordt gevraagd wat de pro-

vincie kan doen/doet om bedrijven als bijvoorbeeld Catawiki te behouden voor Drenthe. V.w.b. GAE 

wil de PvdA eerst de onderzoeksresultaten afwachten, alvorens actie wordt ondernomen. Voor wat 

betreft werk en arbeidsmarkt wijst men naar Duitsland, daar liggen veel kansen, overleg met EDR kan 

mogelijkheden bieden.  

De fractie van de VVD is enthousiast over de Koers. Er wordt ingezet op een toekomstbestendige 

arbeidsmarkt, de rol van de provincie moet faciliterend zijn. Economische ontwikkelingen zijn niet voor 

niets van belang voor Drenthe. Het college legt terecht focus op het MKB, dit geeft specifieke kansen 
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op de arbeidsmarkt. De VVD is blij met deze Koers, van een enge blik op natuur en groen naar een 

economie met groen. De fractie herkent zich duidelijk in deze koers van het college. 

De CU-fractie geeft aan dat inwoners de kans moeten krijgen om zich te ontplooien. Er moet sprake 

zijn van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Koers biedt een goede richting. De fractie onderschrijft 

de inzet op groene groei. MKB is een belangrijke banenmotor. Men vraagt naar inkoopbeleid bij de 

provincie, is het een idee om dit op papier te zetten voor PS.  

De CU deelt de kanttekening van GL ‘een baan is een basisvoorwaarde’, er moet ook een basis ge-

boden worden voor mensen die niet kunnen werken en gezinnen met één kostwinnaar. GS wordt om 

een reactie gevraagd. Gevraagd wordt naar herontwikkeling en uitbreiding van bedrijventerreinen. De 

fractie prijst de Drentse inzet voor het behoud van rijksbanen, hiervoor moet ook aandacht worden 

gevraagd in de landelijke partijverkiezingsprogramma’s. Men ziet uit naar de verder uitwerking en 

wacht de antwoorden van GS af. 

De fractie van 50PLUS geeft aan dat er niets mis in met deze Economische Koers, men kan zich vin-

den in samen doen, innovatief en duurzaam zijn. Maar GS geven aan als eerste opgave te zien het 

creëren van toekomstbestendige werkgelegenheid, 50PLUS geeft aan dat de overheid geen banen 

creëert, hooguit gunstige voorwaarden schept. De fractie vindt de Koers een goede leidraad. De sug-

gestie wordt gegeven om succesvolle bedrijven in Drenthe als ambassadeur te gebruiken voor de 

promotie van Drenthe. Ook zou niet vooral RTV-Drenthe moeten worden ingezet voor de promotie van 

Drenthe, maar juist de landelijke tv. Dit om in de rest van Nederland te laten zien waarom men in 

Drenthe zou moeten zijn. 

De SP-fractie stelt dat de Koers een goed inzicht geeft voor de korte en lange termijn. De SP is tevre-

den met de aandacht voor circulaire economie in de Koers, de aangehouden motie van 9 maart 

(M2016-9 Circulaire economie) wordt teruggetrokken.  

Men trekt de stellingname ‘iedereen doet mee’ in twijfel. Baan als basisvoorwaarde, hoezo als er zo-

veel mensen aan de zijlijn staan. Kinderen die in armoede leven is voor de fractie ook een belangrijk 

item. De SP wil balans tussen welzijn en welvaart, gevraagd wordt waar ambities liggen op dit gebied? 

Er is geen sprake van balans als maatschappelijke vraagstukken op de laatste plaats komen. 

De SP komt hierop terug bij de behandeling van de VJN.  

De fractie van D66 kan zich vinden in deze Koers, wil wel graag meer nadruk zien op duurzame eco-

nomie. Aangegeven wordt dat de SWOT-analyse niet goed verwerkt is in de tekst, ook mist de con-

frontatie-analyse. Gevraagd wordt naar uitleg i.v.m. de aanduiding MKB-vriendelijke provincie (blz. 

20). Drenthe telt niet mee, hier valt nog veel te winnen. Overweegt de provincie om ondernemers-

vriendelijk aan te besteden? Wat heeft de promotie door ambassadeurs opgeleverd, en is deze ma-

nier niet ouderwets? V.w.b. internationale verbindingen GAE vindt de fractie dit te prematuur om nu al 

te beschrijven. D66 vraagt of er concreter iets gezegd kan worden over de spoorwegverbinding naar 

Duitsland (blz. 28). De aanwezigheid van hoger opgeleiden in bedrijven in het MKB wordt gemist. 

Wordt er actie ondernomen om het bedrijfsleven bij het onderwijs te betrekken. D66 is blij dat er iets 

wordt gedaan i.h.k.v. grensoverschrijdende werkgelegenheid en opleidingsmobiliteit met Duitsland.  

De PVV-fractie is positief over de Economische Koers. Op blz. 31 wordt gesproken over de impact van 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt, hoe gaat de gedeputeerde daar mee om? Verder vraagt de PVV 

zich af of er niet onevenredig veel aandacht is voor groen (paragraaf 2.4.2). Tijdens een werkbezoek 

aan Astron is door Astron aangegeven dat zij bedrijven willen helpen, gaan GS op dit aanbod in? 

De fractie van het CDA vraagt zich af wie tegen deze Koers kan zijn. Gevraagd wordt wel welke con-

crete stappen nu gezet gaan worden en wie de regie heeft? Men vraagt nu we van natuur naar eco-

nomie gaan of de realisatie lukt met de huidige, beschikbare menskracht. De initiatieven in Meppel 

v.w.b. circulaire economie verdienen ondersteuning van de provincie. Het CDA vraagt om informatie 

over het techniekpact en wenst het college succes. 

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

Gedeputeerde Brink geeft aan dat de Economische Koers een aanscherping van de bestaande koers 

is. Het stuk is besproken met alle partners. Deze zijn tevreden met de wijze waarop het stuk tot stand 
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gekomen is en vooral ook hoe men erbij is betrokken. De ondernemers creëren de banen, inderdaad 

niet de overheid. De provincie heeft een rol bij randvoorwaarden, het ‘smart maken’ hiervan is lastig.  

Wat GS betreft gaat het om welvaart en welzijn, nooit 100% van de mensen zullen meedoen aan de 

arbeidsmarkt, daarom is er ook sprake van een koers. De Economische Koers heeft wel degelijk oog 

voor alle mensen. Integraal werken is zeker van belang.  

Het is belangrijk dat duidelijk is welk beeld de werkloosheidscijfers oproepen. Het doel is duidelijk: we 

willen zo weinig mogelijk werklozen. 

We maken als Drenthe zeker wel keuzes, maar er is sprake van een ijle economie. GS kunnen het 

zich niet permitteren om initiatieven te laten vallen, daarmee wordt aan de slag gegaan. 

GS maken zich hard voor Rijksbanen, zoals kazernes en rechtbanken. De provincie wil het bedrijf 

Catawiki graag hier houden. GS zijn in gesprek, denken mee bij het vinden van huisvesting, het is GS 

veel waard om dit bedrijf voor Drenthe te behouden.  

GS zetten in op nieuwe, maar ook op reeds bestaande bedrijven. Uitstraling, houding en gedrag van 

de provincie zijn belangrijk, bedrijven en mensen moeten zich welkom voelen. Innovatie is er ook voor 

bestaande bedrijven. Er is oog voor een positief MKB-vestigingsklimaat. Voor grensoverschrijdende 

contacten is Niedersaksen van belang. Er is al een afspraak gemaakt, visies worden naast elkaar 

gelegd en gekeken gaat worden hoe we elkaar kunnen verstreken.  

I.v.m. inkoopbeleid heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Informatie hierover is te vinden op de pro-

vinciale website, de gedeputeerde probeert hierop te sturen bij aanbestedingen.  

GS zijn het eens met de oproep om te lobbyen i.v.m. de komende 2
e
 Kamerverkiezingen. Het college 

neemt op zeer korte termijn een besluit over wat voor Drenthe van belang is om opgenomen te krijgen 

in de verkiezingsprogramma’s. Er ligt een gezamenlijke motie, ingediend door de VVD, om iets te 

doen met de promotie van Drenthe. Bij de uitvoering hiervan zal het college ook kijken naar promotie 

op de landelijke TV. 

Er is wel degelijk nagedacht hoe de SWOT-analyse te verwerken in het stuk. V.w.b. treinverbinding 

met Duitsland geeft de gedeputeerde aan dat er contacten zijn met de Bentheimer Eisenbahn over 

een achterlandverbinding, maar ook i.v.m. de haven van Meppel. Het aanbod van Astron, genoemd 

door de PVV, is niet bekend bij GS. Hij zal hiernaar informeren. Natuur is van belang, maar economie 

is een speerpunt. En er is wel degelijk aandacht voor armoede in Drenthe.  

 

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er steeds een balans moet worden gezocht tussen arbeidsmarkt en 

onderwijs. Voor de zorg geldt bijvoorbeeld dat er op dit moment geen vraag is naar MBO-2 niveau, 

maar juist naar MBO-4 en HBO-V. De mensen willen graag structureel werk op niveau. Er zijn veel 

initiatieven: zorgpact, crossover zorg en techniek. Ook wordt er grensoverschrijdend gekeken: het 

project ‘halve cirkel Duitsland –Nederland’: 400 jongeren lopen over en weer stage in de zorgsector. 

Hierbij is aandacht voor onderwijs, banen en diploma erkenning. Speerpunt is Duits in het onderwijs. 

Hier liggen mooie initiatieven, die kansen moeten krijgen. De heer Bijl wijst op de relatie met ‘Vierkant 

voor werk’ en ‘Sorge für sorgen’, dit komt aan de orde in de nota Arbeidsmarkt en onderwijs. 

Economie is voor bedrijven en voor de mensen. Voor diegene die willen werken, is het belangrijk dat 

ze werk kunnen krijgen. GS willen er niet in berusten dat mensen in Drenthe minder kansen hebben 

dan in de rest van Nederland. Er wordt niet gewerkt aan nieuwe bedrijventerreinen, maar er wordt 

ingezet op revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. 

 

Toezegging van Gedeputeerde Staten: 

Gedeputeerde Brink zegt toe navraag te doen over de juistheid van de gebruikte cijfers in de Econo-

mische Koers en zal PS hierover berichten.  

Gedeputeerde Brink zegt toe te komen met een aantal concrete resultaten en voorbeeldprojecten 

m.b.t. het provinciale Arbeidsmarktbeleid. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging, concludeert dat het Statenstuk 2016-740 de A-status krijgt.  
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De fracties stemmen hiermee in. 

 

 

11. Investeringsagenda, onderdeel breedband; Statenstuk 2016-739 Breedband; aanpassing  

 financiële regelingen; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de VVD  stemt in met het collegevoorstel. Het motto is ‘met volle kracht vooruit’, aldus 

de VVD. Zij zien nog een aantal zorgpunten. Allereerst het risicomanagement met het uitlenen van 

bedragen. De fractie vraagt op welke manier dit vorm krijgt. Ten tweede is er zorg om de overige, klei-

nere initiatieven, wat als zij de businesscase en de financiering niet rond krijgen. M.a.w. is er hulp voor 

deze initiatieven als het via de huidige weg niet lukt? 

De SP-fractie kan instemmen met het voorstel, mede door de inzet van de werkgroep Breedband ligt 

er een gedegen stuk volgens de SP. Men vraagt of er plan B is. De fractie vraagt of er een reactie van 

de gedeputeerde is op de ingekomen brief van NL Kabel. 

De CU-fractie maakt complimenten over de voortvarendheid. Verdere uitrol kan nu plaatsvinden, maar 

er is sprake van een forse investering. Taxatie geeft aan dat 15% van het geleende geld niet terug-

komt. Nieuw is de financiering voor grijze gebieden. De fractie vindt dat beter onderbouwd moet wor-

den waarom de leningen worden gegeven. Ook wordt gevraagd of de lange termijn wel is geborgd. De 

CU vraagt of hier sprake is van een nutsvoorziening en vraagt GS dit aan te kaarten binnen het IPO. 

Naast coöperaties zijn er marktpartijen, zoals CIF en Ziggo, is het een idee om met deze partijen te 

overleggen, dat is succesvol in Brabant en Overijssel. Ondanks de vragen vindt de CU het belangrijk 

dat er snel internet is voor alle bewoners in Drenthe 

De fractie van de PvdA is van mening dat breedband een basisvoorziening is. Er zijn al goede stap-

pen gezet, verwacht wordt dat uiterlijk in het voorjaar van 2019 geheel Drenthe aangesloten is op snel 

internet. PS zijn goed op de hoogte gehouden via de werkgroep Breedband. De PvdA heeft zorgen als 

het gaat om de veerkracht en het uithoudingsvermogen van de lokale breedbandinitiatieven. De PvdA 

kan instemmen met het voorstel. 

De D66-fractie is voor breedband en spreekt hulde uit aan alle initiatieven. Er wordt uitvoering gege-

ven aan een amendement van vorig jaar. De provincie is voorwaarde scheppend in een snel verande-

rende omgeving. De fractie wijst op het belang van voldoende comptabiliteit; voldoende uniformiteit is 

nodig voor later schaalvoordeel. V.w.b. het financieren van wit en grijs moet er volgens de Telecom-

wet sprake zijn van twee verschillende administraties. Hoe gaat het college daar vorm aan geven? 

Dit soort processen gaat niet vanzelf, het tempo moet erin worden gehouden. D66 stelt voor om de 

Stichting Verbind Drenthe om te vormen naar het waarborgen van passende verbindingen. D66 kan 

instemmen met de aanpak. 

D66 stelt voor om de opdracht aan Stichting Verbind Drenthe om te vormen van verbinden naar het 

waarborgen van het verkrijgen van competitieve diensten voor onze inwoners op basis van voldoende 

schaal. 

De fractie van het CDA benadrukt het strategisch belang van dit dossier groot is. Het is goede zaak  

dat de financieringsmogelijkheden uitgebreid zijn naar de grijze gebieden. De fractie sluit aan bij de 

vragen van fracties van D66 en de VVD. Is het risico voor de provincie voldoende geborgd? Graag 

aandacht voor de businesscase van de kleine initiatieven; is er voldoende animo om actief mee te 

doen. V.w.b. de juridische en fiscale componenten wordt uitgezien naar het rapport van de RUG, om 

nog een beter beeld te vormen van dit dossier. 

De fractie van de PVV vindt de aanleg van breedband een goede zaak, maar vindt niet dat de provin-

cie zich moet inlaten met de aanleg van breedbandnetwerken. Gevraagd wordt wat de stand van za-

ken is betreffende het verzoek ‘Junkergelden’. De fractie sluit aan bij de vragen van de VVD. Men 

geeft aan absoluut geen voorstander te zijn van leningen in grijze gebieden, het is in deze vorm geen 

optie ook als het financieel goed is afgedekt. Grijze gebieden moeten genoegen nemen met minder 
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snel internet en in witte gebieden moeten bedrijven of bewoners zelf investeren. De bewoners en be-

drijven hebben zelf gekozen voor deze gebieden, aldus de PVV. De fractie wil, zo blijkt na enige dis-

cussie, voor witte gebieden géén leningen, maar wel garantiestellingen. De PVV kan zich niet vinden 

in de huidige constructie en wil in de PS-vergadering op het onderwerp terugkomen. 

 

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

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat PS in 2013 akkoord is gegaan met de aanpak Breedband. In de 

tussentijd hebben PS en GS samen op getrokken. In de werkgroep Breedband is kennis gedeeld.  

Er is sprake van een niet te kopiëren, ingewikkeld traject. Terecht dat er zorg is om risicomanagement 

en sturing. De risico’s zijn goed in beeld. Bij de vraag om financiering moet een businessplan worden 

ingeleverd. Dit wordt beoordeeld, mocht het niet acceptabel zijn dan dient er te worden aangepast, 

vervolgens wordt na goedkeuring een leningsovereenkomst afgesloten. Het is niet anders dan bij an-

dere leningen die worden verstrekt. Het is nog een zoektocht hoe de leningsovereenkomst vorm wordt 

gegeven. V.w.b. de andere initiatieven; de heer Jumelet meldt dat de meeste initiatieven zich nog 

bevinden in de fase van vraagbundeling. Dit geeft wel zorgen, het gaat hierbij vaak om vrijwilligers die 

zich al jarenlang inzetten. Er is oog voor de veerkracht van vrijwilligers ook via het platform. De gede-

puteerde hoopt dat het rapport van de RUG, waarvoor de provincie opdracht heeft gegeven, dat direct 

na de zomer verschijnt, inzicht geeft in hoe en waarmee nu verder te gaan. Er is nog geen sprake van 

een plan B, de heer Jumelet gelooft erin dat we samen op de goede weg zitten. Een plan B noemen 

kan ook energie weghalen bij initiatiefnemers.  

V.w.b. de brief van NLkabel: deze kan ook worden gelezen als wij zijn op de goede weg. De financie-

ring van ‘grijs’ was voor de provincie eerst niet de hoogste prioriteit mede i.v.m. EU-regels. Maar om 

breedband te realiseren in witte gebieden, moet soms via grijs gebied gegaan worden. Het college wil 

uiteraard geen ongeoorloofde staatssteun. 

Er is overleg met de marktpartijen (zoals CIF en Ziggo), gekeken wordt dat zij kunnen betekenen voor 

wat wij willen realiseren. 

V.w.b. de vraag over compatibiliteit geeft de gedeputeerd aan ‘glasvezel is glasvezel’. Er moet goed 

gekeken worden hoe er aan elkaar verbonden wordt. Het gaat vooral over de randapparatuur.  

Het klopt dat er sprake is van twee financiële administraties voor wit en grijs gebied. Dit wordt ook zo 

ingericht want dat is wettelijk vastgelegd. Een te financieren initiatief moet wel een bepaalde grootte 

hebben, dit is nl. van belang voor de levensvatbaarheid van het initiatief.  

Met betrekking tot het aanwenden van Europees geld (Juncker gelden): dit heeft nog geen geld opge-

leverd. Met de opmerking over garantiestelling worden de initiatiefnemers belast met extra kosten, zo 

heeft ook de BNG aangegeven.  

GS kiezen niet voor eigendomsconstructie, als provincie moet je je niet begeven op dit terrein. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging, concludeert dat de B-status van het stuk gehandhaafd blijft en 

geeft aan dat het Statenstuk 2016-749 op 6 juli opnieuw aan de orde komt tijdens de PS-vergadering. 

 

 

12. Ontwerp-begroting 2017 Prolander; brief van het college van Gedeputeerde Staten van  

 3 mei 2016 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de PVV gaat akkoord met de ontwerp-begroting. De fractie maakt zich zorgen om de 

vergijzing bij Prolander. De PvdA-fractie dient geen zienswijzen in en is akkoord met de begroting, dit 

geldt ook voor de fractie van het CDA.  

De SP-fractie geeft aan dat het goed lijkt te gaan met Prolander, maar er moet nog een omslag ge-

maakt worden van proces- naar productorganisatie. Er wordt van medewerkers veel verwacht. De 

zienswijze van de fractie is te wijzen op het niet benoemde risico van de druk op de medewerkers op 
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de te maken cultuuromslag. De fractie adviseert goed te communiceren met de medewerkers en de 

medewerkers vanaf het begin te betrekken bij het proces. Beschikt Prolander over een OR/mede-

zeggenschapscommissie? De SP-fractie wil graag op de hoogte worden gehouden. 

De fractie van de VVD gaat akkoord met de ontwerp-begroting. De VVD heeft bij de oprichting van 

Prolander gepleit voor huisvesting elders om de onafhankelijkheid van Prolander te waarborgen. De 

fractie vraagt of de geringe afstand nu tussen GS en Prolander een rol speelt. Voor wat betreft risico-

management en weerstandsvermogen vraagt de VVD of het college PS ervan kan vergewissen dat er 

zich geen omissie bevindt in de risicocalculatie en de hoogte van het weerstandvermogen van de pro-

vincie, dit in relatie met de samenwerking met Prolander. De VVD is er namelijk nog steeds niet gerust 

op dat het provinciale aandeel in de mogelijke risico’s in relatie met Prolander voldoende is afgedekt.   

 

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

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat Prolander een organisatie is met ervaren en betrokken medewerkers 

en een laag ziekteverzuim. De genoemde zorg van de SP neemt de gedeputeerde mee naar het be-

stuur. Ook vraagt de gedeputeerde na of Prolander beschikt over een personeelsvertegenwoordiging. 

Prolander is bezig zijn weg te vinden, huisvesting is geen probleem en de omslag zal worden ge-

maakt.  

 

De voorzitter sluit de beraadslagingen met de conclusie dat de opmerkingen met betrekking tot de 

brief van GS van 3 mei 2016 worden meegenomen door gedeputeerde Bijl. 

 

 

13. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van  

 2 december 2015 over evaluatie Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en  

 commissieleden; Statenstuk 2016-742 

 

Aanleiding voor het Statenstuk is de bespreking in de Statencommissie in december 2015 over de  

vergoeding aan commissieleden die in andere dan de Drentse Statencommissies zitting hebben. 

  

Samenvattende reactie van de fracties 

De CU-fractie is blij met de evaluatie. N.a.v. het statenstuk merkt de fractie op dat de genoemde eer-

ste twee categorieën duidelijk zijn, maar de 3e categorie niet. Waarom wordt deze categorie niet ge-

bruikt? Kan er niet gewerkt worden met de factor 1 in deze categorie? Extra informatie wordt ge-

vraagd. De fractie kan zich vinden in de overgangsregeling. 

De fractie van de VVD spreekt van een goed rapport met heldere aanknopingspunten. De fractie is 

akkoord met het voorstel.  

De SP-fractie vindt het goed om te weten dat de commissievergoedingen rechtmatig tot stand zijn 

gekomen. Maar de fractie mist een historisch overzicht en een overzicht van de frequentie van bijeen-

komsten, de zwaarte van het commissiewerk is moeilijk in te schatten. De SP kan ten dele meegaan 

met de evaluatie. De fractie vindt het niet onredelijk om het voorstel van gewijzigde vergoedingen ook 

te laten gelden voor zittende leden; gelijke monniken, gelijke kappen.  

De fractie van het CDA merkt op het een goed uiteengezet rapport te vinden. Het rapport voorziet in 

een voorstel tot een deugdelijke afbouw. De fractie kan dan ook instemmen met het Statenstuk. 

Het stemt de PvdA-fractie tevreden dat de verschillende vergoedingen rechtmatig tot stand zijn geko-

men. De fractie huldigt het standpunten: nieuwe leden vergoeden volgens de nieuwe systematiek. De 

fractie kan zich vinden in onderliggende motivatie en is akkoord met het voorstel. 

De fractie van de PVV kan zich vinden in de verlaging van de bedragen. De fractie vraagt of er nog 

leden bijkomen in de commissies. De fractie is akkoord met het voorstel. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord: 

Commissaris van de Koning de heer Tichelaar is blij dat het rapport van Profacto goed is ontvangen. 

De CdK merkt op dat het gebruikelijk is dat de vergoeding voor zittende leden niet wordt gewijzigd en 

dat voor nieuwe leden de nieuwe afspraken gaan gelden. Over de opmerking over de 3e categorie 

zegt de CdK dat hij recht wil doen aan de aanbevelingen uit het rapport van Profacto.  

 

Toezegging van Gedeputeerde Staten: 

Commissaris van de Koning de heer Tichelaar  geeft aan dat hij de voorgestelde factor 1 door de CU 

zal bekijken. De heer Tichelaar komt met aanvullende schriftelijke informatie. 

 

De voorzitter concludeert dat het Statenstuk 2016-742 de A-status krijgt. Mocht de informatie van de 

CdK niet tot tevredenheid van de CU-fractie stemmen, dan kan het stuk alsnog de B-status krijgen 

tijdens de PS-vergadering van 6 juli. 

 

 

14. Samenvatting van de vergadering 25 mei 2016 en de Lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 25 mei wordt vastgesteld. 

 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 

gehecht. 

 

 

15. Ingekomen stukken 

 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het stuk A3 (Jaarverslag Samenwerkingsagenda ZW-Drenthe 2015) merkt de 

VVD-fractie op dat het beeld ontstaat dat er veel overleg is geweest, maar dat er nog weinig actie is 

geweest. Een tussentijdse evaluatie mist. De fractie vraagt om een dergelijke evaluatie in het jaarver-

slag van 2016 

De fractie van D66 vraagt om de stukken B4 (brief van WMD van 20 juni 2016) en B5 (rapport Com-

missie De Boer van juni 2015) te betrekken bij de beraadslagingen zodra het onderwerp WMD op de 

PS-agenda staat. (JSt: PS 28 sept. 2016) 

 

Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat in het Jaarverslag Samenwerkingsagenda ZW-Drenthe 2016 

een tussentijdse evaluatie zal worden opgenomen. 

 

 

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

 

IPO 

De heer Smits (VVD) is aanwezig geweest bij de Algemene Vergadering (AV) van 16 juni jl. Het voor-

stel vanuit de provincies Zeeland en Zuid-Holland, om de AV meer invloed en meer informatie te doen 

toekennen, is besproken. De provincie Drenthe was het als enige provincie oneens met het voorstel. 

De AV is geen bestuurslaag, zaken dienen besproken te worden in PS en niet in een AV. Er komt nu 

een afgezwakt voorstel van het IPO.  
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De heer Smits geeft aan dat het jaarlijkse IPO congres gehouden wordt op 4 en 5 oktober in Nijme-

gen. Het thema is dit jaar ‘Statenleden pakken de ruimte’. De heer Smits wijst op het belang van het 

tijdig reserveren van een hotelkamer. 

 

Mandaat IPO: vorig jaar is de meelezersconstructie IPO van start gegaan, de heren Zwiers (PvdA) en 

Smits organiseren een bijeenkomst voor lezers, 21 september 11.30 -12.30 uur, hier wordt uitgelegd 

wat de bedoeling is en hoe men te werk kan gaan. Aanmelding voor deze bijeenkomst kan bij de grif-

fie. 

 

IPOST: Minister Plasterk heeft op het VNG-congres mededelingen gedaan over de positie van raads-

leden. Het IPO heeft een warm pleidooi opgesteld over de positie van Statenleden, deze informatie is 

naar de minister gestuurd.  

 

Werkgroep SNN  

Mevrouw Siertsema (D66) meldt dat het AB van SNN zich beraad hoe de betrokkenheid van Statenle-

den te vergroten is. Dinsdagavond 28 juni is de eerste bijeenkomst van de SNN Academy geweest, 

met als thema lobby-agenda. Afgesproken is één keer per jaar een bijeenkomst met SNN en de drie 

Noordelijke Staten te houden. 

 

Verbonden partijen: 

OV-Bureau Groningen-Drenthe 

Gedeputeerde Brink meldt dat er binnenkort een brief van het OV-Bureau komt met de huidige stand 

van zaken. 

 

EU-aangelegenheden 

De heer Stelpstra is benoemd als vice-voorzitter van de Werkgroep Energie en Klimaat van de Noord-

zeeconferentie. Ook is hij gastheer geweest bij een seminar van het HNP. 

Verder meldt de heer Brink dat er in Noord-Nederland al een discussie is geweest over toekomstig 

landbouwbeleid voor de volgende periode met o.a. de heer Jan Huitema (Europarlementariër).  

Tot slot geeft de heer Brink aan dat er weer geld uit het EFRO-fonds beschikbaar is. Statenleden kun-

nen hun achterban informeren, ook is actuele informatie te vinden op www.echteinnovatie.nl. 

 

 

17. Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.35 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 september. 

 

 

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

14 september 2016. 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 

 



Negen jaar geleden in een andere hoedanigheid. Voelt nog vertrouwd

lnspreken namens

HCKW

Hunebedcentrum

MvW

NGM

Vandaag bespreekt u investeringen in de culturele sector die moeten leiden tot

toonaangevende kwaliteit, en waarmee Drenthe z'n ambitie om

vrijetijdseconomische provincie nummer l- te worden stevig onderstreept.

Als Drentse erfgoedinstellingen zijn wij vanzelfsprekend blij met uw voornemen

om ruim 3 van de beschikbare 4 miljoen te investeren in juist onze instellingen.

Daarmee vertrouwt u ons toe dat wij dit gemeenschapsgeld verstandig en

geheel in de lijn van uw ambitie goed zullen omgaan. En dus ook dat er return

on investment komt, bijvoorbeeld in de vorm van het stijgen van Drenthe op de

ranglijst van provincies die sterk scoren op vrijetijdseconomie.

Onze instellingen staan dus nu voor een pittige uitdaging; kwaliteitsslagen

maken en daarmee dynamiek vergroten.

Kort na de verkiezingen van vorig jaar hebben wij onze Erfgoedofferte aan u

uitgebracht. En het is goed om te zien hoe niet alleen onderdelen daaruit nu

gestalte krijgen, maar er vooral ook ruimte voor ons ontstaat om een

substantiële bijdrage te leveren aan het profiel en de identiteit van Drenthe.

Want dat is wat wij wilden!

DA



De 4 grotere erfgoedinstellingen (DA, Hunebedcentrum, HKC en

Gevangenismuseum) weten elkaar al een poosje goed te vinden. Nieuw daarbij

is nu de Maatschappij van Weldadigheid. Die maakt een vliegende start in het

samenwerkingsproject 'Eén geschiedenis, vijf verhalen', dat moet resulteren in

een publiekpresentatie over de Koloniën van Weldadigheid. Die zal vanaf het

voorjaar 2OI7 te zien zijn in Frederiksoord, Veenhuizen, Ommerschans en

Merksplas. Dit uiteraard volledig afgestemd op het Unesco nominatieproces.

Met dit project én met de positie die u Frederikoord geeft, gaat het aantal

toonaangevende erfgoedinstellingen in Drenthe uitbreiden van 4 naar 5. (lk

laat het Drents Museum vanwege z'n status aparte hier even buiten

beschouwing).

Kort samengevat; de erfgoedinstellingen zijn buitengewoon blij met de keuzes

die u gaat maken en wij gaan met de nieuwe mogelijkheden met z'n vijven vol

gas aan de slag. /! llt ( , I

{nt¡) , (rh \4 Q-.J
-/\

Dan wil ik eindigen met een vraag. En die vraag ls of u de komende zomer, in de

aanloop naar de behandeling van de cultuurnota in september, nog eens wilt

nadenken over het ciale adviescomm issie cultuur.
,nz4tL'-'.*"i, ', (

Op 26 november later vaak geciteerde woorden

sprak dat kunst geen regeringszaak is en dat de regering geen oordeel of gezag

heeft op het gebied van de kunst.

Vanuit die gedachte is het begrijpelijk dat ook de provincie een commissie kent

die op enige afstand van het bestuur adviseert over subsidies voor de kunst.

Maar zou u er eens over willen nadenken welke toegevoegde waarde zo'n

commissie specifÍek voor de erfgoedsector heeft? Kunst en erfgoed zijn immers

naar hun aard nogal verschillend. En ligt het dan niet voor de hand om hen ook

vanuit een andere invalshoek te benaderen?

Mag ik het een beetje diplomatiek als volgt zeggen: de erfgoedinstellingen zijn

in de afgelopen jaren voor wat betreft nut en noodzaak van de

adviescommissie voor de erfgoedsector, niet geheel van twijfel vrijgebleven.

Het zou dus fijn zijn als u hierbij nog eens een momentje wilt stilstaan alvorens

in september te besluiten.

,l
, )0"t uuJt'J "-' o' ì ,-.n\rLl 1-! 1(i'
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 29 juni 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe ná het zomerreces een 

informatieve discussiebijeenkomst te organiseren over 

circulaire economie. 

 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016 

14.09.2016 

 

FCBE 29/6, ged. Brink: ná de zomervakantie volgt 

een notitie over circulaire economie  

2. Investeringsagenda; 

quick scan projecten 

Gedeputeerde Van der Tuuk (Bijl): zegt toe met een voorstel te 

zullen komen voor een quick scan van de projecten (zoals in de 

Investeringsringagenda genoemd) door de commissie FCBE 

 

30.03.2016 01.07.2016 FCBE 29/6, ged. Bijl: begin juli volgt een overzicht, 

actualisatie van de Investeringsagenda, welke 

projecten voor en na de zomervakantie zullen 

worden voorgelegd. 

 

3. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Brink (Bijl): zegt toe na te zullen gaan welke 

toezegging is gedaan, bij de begrotingsbehandeling 2016 i.r.t. 

verhoging van de post onvoorzien m.b.t. het aanleveren van 

een overzicht over de stand van zaken van deze post. 

25.05.2016 01.09.2016  

 

 
4. 1

e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat de vraag over de relatie 

tussen de verkregen rijkssubsidie noordelijke strategie 

herbestemming en de budgetgevolgen vanwege 

herbestemming van leegstaande panden, schriftelijk zal worden 

beantwoord. 

 

25.05.2016 01.07.2016 FCBE 29/6, ged. Jumelet: op korte termijn zullen 

de vragen worden beantwoord. 

5. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn een 

bijeenkomst met de staten te organiseren over het dossier 

Natuur waarbij zowel de stand van zaken inhoudelijk als 

financieel aan de orde komt. 

 

25.05.2016 01.07.2016 FCBE 29/6,ged. Jumelet: binnenkort volgt i.o.m. 

de Statengriffie een datum voor een bijeenkomst 

ná de zomervakantie. 

6. GAE; Wet Normering 

Topinkomens (WNT) 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in de eerst volgende 

aandeelhoudersvergadering GAE aan te zullen geven dat wat 

Drenthe betreft de lijn van de beloning, de WTN moet zijn. De 

reactie van de aandeelhouders zal hij terugkoppelen aan PS. 

 

25.05.2016 01.07.2016 

14.09.2016 
√ afgehandeld. 

FCBE 29/6, ged. Bijl: het punt is aan de orde 

geweest in de aandeelhoudersvergadering. Er 

wordt gewerkt aan een notitie waarbij WTN de lijn 

van de beloning zal zijn. 

7.Project ‘anders benutten’ Gedeputeerde Brink: zegt toe PS op korte termijn bij te praten 

over de stand van zaken m.b.t. het project ‘Anders benutten’  

29.06.2016 14.09.2016  
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8. Culturele Investeringen Gedeputeerde Bijl: zegt toe de vragen (van de VVD) omtrent 

uitgebreidere gegevens m.b.t. culturele investeringen, 

schriftelijk te zullen beantwoorden. 

29.06.2016 06.07.2016 √ afgehandeld bij brief van 5 juli 2016. 

9. Economische Koers Gedeputeerde Brink zegt toe navraag te doen over de juistheid 

van de gebruikte cijfers in de Economische Koers en zal PS 

hierover berichten. 

29.06.2016 14.09.2016  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. Schaapskuddes Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer bij normaal 

functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de 

schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een 

oplossing.   

 

16.12.2015 

(PS) 

01.06.2016 √ afgehandeld met behandeling van de VJN. 

2. Invulling locatie 

Hoofdstraat Emmen  

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag in hoeverre het 

college van GS betrokken is bij de invulling van de locatie 

Hoofdstraat  Emmen (Oude dierentuin) m.n. wat betreft een 

mogelijke culturele invulling, neer te zullen leggen bij 

gedeputeerde Van der Tuuk  

20.01.2016 20.04.2016 

31.12.2016 

FCBE 30/3: Gedep. V.d. Tuuk: of op de locatie 

van de oude dierentuin een kunstenaarsfabriek 

vorm en inhoud kan krijgen is nog niet bekend. Hij 

geeft aan hierop terug te zullen komen. 

Er is geen specifieke relatie met de Hoofdstraat. 

 

3. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink(Bijl): zegt toe in het najaar 2016 te komen 

met een notitie over revolverend financieren. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

4. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink zegt toe in het najaar 2016 een 

werkbezoek te organiseren bij het RSP project Coevorden. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

5. NOM Gedeputeerde Brink: zegt toe met enige regelmaat een 

informatieve sessie te willen organiseren over de NOM. 

 

25.05.2016 01.11.2016 √ FCBE 29/6, ged.Brink: informatieve sessies zijn 

onderdeel van de reguliere info. voorziening aan 

PS. 

 

6. Drentse 

Duitslandagenda 

Gedeputeerde Jumelet (Bijl): zegt toe dat in het vierde kwartaal 

2016 een Drentse Duitsland Agenda aan PS zal worden 

voorgelegd ter vaststelling. 

25.05.2016 01.11.2016 

18.01.2017 

FCBE 29/6, ged. Bijl: besluitvorming over de 

Drentse Duitslandagenda volgt in januari 2017 

 
 

Moties 

M 2014-31; Project Aanpak GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten PS 12.11.2014 01.03.2015 FCBE 09 09 2015: 
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knelpunten regionale 

samenwerking 

regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 

met het gecoördineerd aanpakken van knelpunten die 

(internationale) regionale samenwerking in de weg staan. 

GS wordt verzocht dit project maximaal te laten aanhaken 

en afstemmen met andere initiatieven op dit terrein en 

zodoende komen tot een intensivering van onze inzet. 

GS wordt verzocht hiertoe een plan van aanpak op te stellen 

en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS aan te 

bieden.  

 

 In de vergadering van 28.10.2015 zal hierop 

een antwoord worden gegeven. 

FCBE 28 10 2015: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft aan dat nog geen reactie kan worden 

gegeven. Dit punt zal  in de vergadering van 

02.12.2015 opnieuw aan de orde komen. 

 

FCBE 02 12 2015: Ged. van der Tuuk: In het 

eerste kwartaal van 2016, in maart, wil hij 

hier verder met de Staten over spreken.  

 

Gewerkt wordt aan de invulling van het 

actieprogramma. Zoals: 

- concrete inbreng in een actie 

stuurgroep van BZK via 

burgemeester Bouwmeester van 

Coevorden 

 erkenning van diploma’s van 

verpleegkundigen; dit traject loopt. 

 Interreg. programma’s wordt aan 

ook gewerkt. Zodra hierover meer 

bekend is komt hij hierop terug. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat eerst de discussie 

over de Drentse Duitslandagenda moet 

plaatsvinden  (FCBE van 25 mei a.s.) voor dat 

deze motie als afgehandeld kan worden 

beschouwd. 

 

M 2015-22; Wijzigen 

inkoopbeleid 

GS wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze het 

inkoopbeleid van de Provincie Drenthe kan worden 

aangepast opdat meer inkoopopdrachten terecht gaan 

komen bij Drentse ondernemers. 

PS te informeren over de uitkomsten en over het eventuele 

gewijzigde inkoopbeleid. 

PS (na ca 1 jaar) te informeren over de inkooporders (aantal 

PS 11.11.2015 01.12.2016 FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat GS weliswaar heeft 

toegezegd de motie over te zullen nemen, maar 

dat hij zich afvraagt hoe dit uitvoering moet 

krijgen. Of de CdK (portefeuillehouder) of hij zal 

hierop terugkomen. 
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en omvang) die zijn gegund aan Drentse ondernemers, ook 

in verhouding tot het totaal, met een trendanalyse erbij. 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft aan bezig te zijn met de uitvoering van de 

motie met dien verstande dat niet alleen 

gekeken wordt naar Drentse ondernemers, 

maar naar ondernemers uit de regio. 

 

M 2015-35; Hartveilig 

Drenthe 

GS wordt verzocht om met UMCG Ambulancezorg en de 

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van 

het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en PS 

bij de Voorjaarsnota 2016 hierover nader te informeren. 

 

PS 11.11.2015 01.06.2016 Stand van zaken aangegeven bij brief van 28 

januari 2016 

√ afgehandeld. 

FCBE 29/6: nader toegelicht hoe de motie is 

uitgewerkt. 

 

M 2016-6; Promotie 

ondernemend Drenthe 

GS wordt verzocht op zeer korte termijn te starten met de 

promotie Ondernemend Drenthe en de benodigde middelen 

hiervoor binnen het huidige programma Economie te vinden, 

of indien dit niet mogelijk is, een voorstel voor financiering 

aan de Staten voor te leggen. 

 

PS 09.03.2016 01.06.2016  

 

 

M 2016-15; meer kansen 

voor sociale 

ondernemingen in Noord-

Nederland 

GS wordt verzocht na de daadwerkelijke aandelenwerving 

door de 3 noordelijke provincies zich ervoor in te spannen 

dat de NOM haar investeringskapitaal ook gaat aanwenden 

als laagdrempelige financieringsbron voor sociale 

ondernemingen die beschikken over een kansrijk perspectief 

en continuïteit in hun bedrijfsvoering 

 

PS 08.06.2016 01.11.2016  

 




