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

 

Woensdag 14 september 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 14 september 2016 is als bijlage 

opgenomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

G. Serlie (voorzitter) 

A. van den Berg (ChristenUnie) tot 18:30 uur 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)  

tot 18:25 uur 

F. Bergwerf (50PLUS) 

R.A.A. Bosch (PvdA) 

H.J.L. Bronts (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) 

B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

F.D. Duut (50PLUS) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

H. Greven (Sterk Lokaal) tot 18:00 uur 

R.H.H. Koch (PvdA) 

S.D Kort (PVV), vervangt dhr. Pottjewijd vanaf  

15:30 uur tot 17:35 uur 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

W.L.J. Moinat (SP) tot 16:25 uur 

P. Moltmaker (VVD) 

H.R. Nijmeijer (GroenLinks) tot 18:00 uur 

D. Oosterveen (Sterk Lokaal) tot 18:00 uur 

mevrouw H.R. Siertsema (D66) 

J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

N. Strolenberg (D66) 

N.A. Uppelschoten (PVV), vervangt dhr. Pottjewijd: 

tot 15:30 uur 

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)  

 

 

Afwezig: 

R. du Long (PvdA) 

J. Pottjewijd (PVV) 

 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de heer Uppelschoten (PVV), de heer Pottjewijd 

vervangt. 

 

Gedeputeerde Brink verzoekt om agendapunt 8, subsidieverlening investeringsproject TT-circuit na 

agendapunt 9 te behandelen. De commissie stemt hier mee in. 

De agenda wordt als zodanig vastgesteld.  

 

3. Mededelingen 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat zich een groot aantal partijen heeft gemeld voor overname van 

Attero. Het zijn strategische bedrijven die zich richten op afval. Het verkoopproces wordt gestart. Naar 

verwachting is de verkoop in december 2106/januari 2017 afgerond. 

Het CDA verzoekt om de woordvoerders Attero hiervoor bijeen te roepen. 

Gedeputeerde Stelpstra gaat hiermee akkoord, een datum op korte termijn zal worden gezocht. 

 

Gedeputeerde Brink maakt meldt dat de provincies Groningen en Drenthe in 2017, in het kader van 

Prinsjesdag een week lang ‘de’ ambassade in Den Haag gaan bemensen. Dit is goed nieuws om 

Drenthe op de kaart te zetten, om te laten zien wat Drenthe te bieden heeft. Gekeken zal worden op 

welke wijze PS hierbij betrokken kan worden.  

 

4. Rondvraag 

De fractie van de PvdA wil graag weten welke acties het college van GS heeft ondernomen om te 

voorkomen dat een volgend kabinet de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Juvaid en 60% van de PI 

Veenhuizen gaat sluiten. 

Daarnaast wil de PvdA weten of er nog nieuwe ontwikkelen zijn te melden over de Rechtbank Assen 

en wat het college van GS heeft ondernomen om het verdwijnen van de rechtbank uit Assen tegen te 

gaan. 

Gedeputeerde Brink merkt over de DJI op dat achter de schermen een lobby bezig is, waar naast 

provincie, de gemeente maar ook het gehele noorden aan werkt om de DJI open te houden. Gekeken 

wordt wat mogelijk is, kloppen de cijfers daarbij gaat het om meer dan alleen de gevangenis. Ook de 

omgeving is hierbij van belang. Verder geeft hij aan dat het hier om plannen van het Rijk gaan die 

spelen ná de komende TK verkiezingen. Tot die tijd zal er geen sluiting zijn. 

Voor de Rechtbank in Assen geldt eigenlijk hetzelfde alleen is daar recent duidelijk geworden dat het 

Rijksvastgoedbedrijf interesse heeft in het gebouw. Dat is goed nieuws. 

Zoals in juli bij de VJN is aangegeven nodigt hij de Staten uit om hierover mee te denken. 

Het CDA neemt deze handschoen op en zou het waarderen om als woordvoerders Justitie bij elkaar 

te komen. Dit dossier leent zich om te kijken wat de meest briljante strategie moet zijn. 

De heer Koch sluit hierbij aan. 

 

5. Cultuurnota 2017-2020 ’De verbeelding van Drenthe’, Statenstuk 2016-745 

 

De volgende instanties maken gebruik van het spreekrecht: 

1. Biblionet, mevrouw v.d. Werf (directeur) 

2. K&C, mevrouw Vegt (directeur) 

3. Nederlandse Bach Academie, mevrouw Beck (zakelijk leider) en de heer H. Pruiksma, (artis-

tiek leider) 

4. Het Drents Landschap, de heer Van Liempd (directeur) 

5. Drents Senioren orkest, de heer Mendelts (voorzitter) 

6. Platform Drentse Musea, de heer De Groot (voorzitter) 
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7. SMAHK, Stedelijk museum Assen voor Hedendaagse kunst, de heer G. Wijlage (secretaris 

Stichting SMAHK) 

8. Herinnering centrum Kamp Westerbork, mede namens Hunebedcentrum, Maatschappij van 

Weldadigheid, Drents Archief, en de Buitenplaats, de heer D. Mulder (directeur) 

De inspraakreacties zijn aan deze samenvatting gehecht.  

Door de fracties van D66, PVV, VVD en het CDA worden enkele verduidelijkende vragen gesteld aan 

de insprekers met uitzondering van de insprekers onder de nummers 5 en 6. 

 

Voorafgaand aan de bespreking deelt gedeputeerde Bijl mee dat het statenstuk zal worden geactuali-

seerd. Sinds de opstelling van het stuk zijn aan aantal zaken aangepast c.q. duidelijk geworden die 

van invloed zijn op de Cultuurnota en nog niet waren meegenomen. Dit zijn helderheid over het Drents 

Archief, de motie over de Bibliotheekfunctie, Culturele investeringen (Investeringsagenda) en de in de 

VJN beschikbaar gestelde financiële middelen voor enkele ambities uit de nieuwe Cultuurnota. 

De Staten ontvangen een herzien statenstuk voor de PS vergadering van 28 september a.s.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

In meerderheid kunnen de fracties zich vinden in de Cultuurnota. Door de fracties van VVD, PvdA en 

GL worden de bevindingen van het Drents Panel genoemd waarin blijkt dat de respondenten in grote 

mate tevreden zijn over het aanbod van culturele investeringen in Drenthe. GL ondersteunt de aanbe-

veling om nader onderzoek in te stellen naar het belang van culturele activiteiten en het daadwerkelij-

ke gebruik daarvan en nader onderzoek naar bibliotheken. Is GS genegen om dit op te pakken? Zor-

gen maken de fracties van het CDA, GL en de CU zich over het regionale mediabeleid. De SP is be-

nieuwd naar het onderzoek over regionale journalistiek. Wat de CU betreft mag de provincie hierbij 

meer zijn dan alleen maar een doorgeefluik. De VVD merkt op de provincie niet automatisch de lande-

lijke bezuinigingen moet gaan opvangen. D66 sluit zich aan bij het standpunt van GS dat journalistiek 

onafhankelijk dient te zijn. 

Diverse fracties noemen het PAC (Provinciale Adviescommissie Cultuur) in hun bijdragen. Zo verzoekt 

de SP om deze niet te eenzijdig samen te stellen. De VVD en GL missen de heroverweging die zou 

worden gedaan, terwijl nu al nieuwe commissieleden worden geworven. De PVV vindt dat veel men-

sen elkaar kennen, het heeft een hoog ‘ons kent ons’ gehalte. 

PvdA en GL vinden de poppodia meer aandacht mogen krijgen omdat dit broedplaatsen zijn voor jong 

talent. De PvdA en de PVV, maar ook de SP vragen aandacht voor cultuureducatie, waarbij de SP 

zich specifiek richt tot cultuureducatie voor ouderen. Cultuur moet er zijn van, voor en door mensen. 

De PVV merkt op dat het project van de Bachvereniging een inspiratiebron is voor meesters en leer-

lingen. Ook vraagt de SP, samen met GL en SL om extra aandacht voor de kleinere musea, deze 

mogen niet ondersneeuwen omdat alle aandacht gaat naar de ‘big 5’, musea. Over de Bibliotheken 

worden een aantal opmerkingen geplaatst. Het CDA geeft aan dat het lijkt alsof € 400.000 gelijk wordt 

verdeeld over de gemeenten. Innovatie op het platteland is van belang, de bibliotheken kunnen daarbij 

een belangrijke rol spelen. De VVD wil weten wanneer er een nieuw voorstel over de bibliotheken valt 

te verwachten over de herverdeling van de middelen. D66 sluit zich hierbij aan. 

Daarnaast geven de fracties nog de volgende reacties. 

50PLUS (Bergwerf) is van mening dat de ouderen weinig aan bod komen in de Cultuurnota terwijl 1 op 

4 inwoners in dorpen 65 jaar of ouder zijn. De PVV sluit hierbij aan. Ook D66 laat weten dat ingezet 

moet worden op de ouderen in de samenleving. 50PLUS merkt verder op dat v.w.b. eenzame oude-

ren, RTVDrenthe misschien een rol kan spelen. Zeker nu is gebleken dat het project gekleurd grijs 

belangrijk is voor mensen. Verder is de fractie van mening dat het Seniorenorkest meer aandacht 

verdient dan nu het geval, de CU sluit hierbij aan. 50PLUS geeft aan met een motie komen tijdens de 

PS vergadering om het Seniorenorkest te ondersteunen. 

De SP (Smits) is tevreden dat het beleid van gedeputeerde Van der Tuuk is voortgezet. Sturen op 

resultaat mooi is, maar niet alles is meetbaar. Nieuwsgiering is de SP naar de vermarkting van het 
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erfgoed kan hier meer over worden gezegd? De fractie pleit voor het instellen van een stipendium dat 

biedt kunstenaars de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De SP wil hiervoor tijdens de PS vergade-

ring een motie indienen. 

GL (Nijmeijer) vindt de nota een uitstekende basis om cultuur verder vorm te geven. Het project Into 

Nature verdient navolging, de CU sluit hierbij aan en zou willen zoeken naar subsidie om een 2 jarig 

evenement te honoreren. GL merkt op dat de incidentele subsidies op voorhand lijken te zijn toege-

kend nu de bedragen hiervoor bijna tot op de euro nauwkeurig staan vermeld.  

SterkLokaal (Oosterveen) geeft aan dat op het moment dat de Staten voor het eerst informeel met de 

gedeputeerde (v.d Tuuk) spraken over de nieuwe Cultuurnota, deze al voor 80% was ingevuld, voor 

een volgende keer adviseert SL eerst met een startnotitie te komen. De fractie vraagt zich af of er 

voldoende aandacht is voor cultuur in de breedte en stelt voor om € 1,50 per inwoner beschikbaar te 

stellen aan gemeenten om te besteden aan kunst en cultuur. 

Voor de CU (dhr. van den Berg) is het ondanks de waardering voor de nota, het verwarrend dat ener-

zijds wordt gesproken van verhalend Drenthe en anderzijds van strategische narratief, dat is ook ver-

halend, terwijl in het laatste geval eigenlijk vermarkting wordt bedoeld. Verder houdt de CU een plei-

dooi om te investeren in muziekonderwijs op de basisschool. Over het plaatsten van de Koloniën van 

Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van UNESCO vraagt de fractie of er ook een plan B is, mocht 

dit niet doorgaan. Tot slot vraagt de CU aandacht voor de leegstand van monumenten en de geringe 

middelen voor restauratie. GS mag bij de CU aan de bel trekken als het hiervoor bestemde geld op is. 

De fractie van het CDA (Van Dekken) vraagt naast alle positieve opmerkingen, waar de kritische re-

flectie is op de vorige periode. Waar is het daadwerkelijk anders geworden? Een van de knelpunten 

was de subsidieaanvraag. 

Voor de PvdA (Bosch) is cultuur belangrijk voor verbeelding, reflectie op de samenleving en genot en 

creativiteit. De fractie vindt de rol van het Drents Landschap belangrijkrijk, dit had iets meer in de nota 

naar voren mogen komen. Belangrijk is om verbinding te leggen tussen cultuur, recreatie en land-

schap (en vrijetijds economie). Aandachtspunt voor de PvdA is het Drents Archief. Hoe verhoudt het 

budget zich tot de grote projecten? Hoe zit het met het e-depot? In de nota staat aangegeven dat dit 

pas over 20 jaar een feit is. Dat is geen reële gedachte. De overheid is al bezig met het digitaliseren 

van zijn werkprocessen. De PvdA wil er op aandringen dat dit moet worden opgepakt, anders raakt de  

provincie achterop. Ook D66 vraagt aandacht voor de digitalisering.  

De VVD (Weerts) geeft samen met de PVV aan dat het stuk best lastig te doorgronden is. De VVD 

vindt het 3
e
 deel van de nota interessant omdat daarin de verbinding tussen cultuur en andere beleids-

terreinen en de maatschappelijke opgaven wordt gelegd. Ook de PvdA noemt het belang van deze 

verbinding. De VVD is bijzonder geïnteresseerd in de economische waarde van cultuur zonder de 

andere cultuurwaarden teniet te doen. Meer nadruk op ondernemerschap, innovatie en grensover-

schrijdende samenwerking mag worden benadrukt. De voorgestelde cultuurmonitor is een hulpmiddel. 

Het formuleren van de indicatoren is afgerond zo staat genoemd, maar de indicatoren zelf worden niet 

verder benoemd. Ook de cultuurwaarden zijn niet uitgewerkt. Graag een toelichting hierop. Door het 

aangaan van meerjarige financiering wordt meer zekerheid geboden aan de instellingen. Dit vermin-

dert de administratieve lasten. Voor de VVD is dit interessant, zijn hierdoor ook intern, ambtelijke ca-

paciteit c.q. besparingen te realiseren? Het is de fractie niet altijd duidelijk welke keuze wordt gemaakt 

bij het verstrekken van een subsidie: een meerjarige subsidie, een projectsubsidie of geen subsidie. 

Wanneer krijgt bijvoorbeeld een orkest wel of geen subsidie? Tot slot merkt de VVD op geen voor-

stander te zijn van een financiële dekking in meerdere programma’s zoals nu het geval is (o.a. voor de 

creatieve industrie en internationalisering en Podium Platteland). Primair zou dekking in programma 6 

gevonden moeten worden. 

De PVV (Uppelschoten) stelt voor om voor grote thema’s aparte nota’s te maken, deze zijn dan beter 

te lezen en het is voor PS beter te controleren. Verder mist de PVV de discussie zoals die in de vorige 

periode is gevoerd om geen vaste subsidies meer te verstrekken juist om de kwaliteit te stimuleren. 

Kritisch is de PVV over landschapskunst, dit komt nogal elitair over. Voor de fractie hoeft het fraaie 
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landschap niet nog mooier gemaakt te worden met kunst. Dit geld kan beter naar kleinere projecten. 

Verder merkt de PVV op dat de aandacht voor het Drents niet ten koste mag gaan van het Neder-

lands. Geld voor het Huus van de Toal zou moeten worden ingezet voor laaggeletterdheid. Het plaat-

sen van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO werelderfgoedlijst krijgt veel aandacht, gaat 

dit echt veel opleveren? Ambities over internationalisering mogen wat de PVV betreft, wel een tandje 

minder, enige bescheidenheid siert. Tot slot geeft de PVV aan niet enthousiast te zijn over kunste-

naarsfabrieken, er zijn al voldoende mensen die zich kunstenaar noemen. 

Voor D66 (Van Dalen) heeft cultuur te maken met onderscheidend vermogen en dat ademt de nota 

uit. Ook heeft de Drentse cultuur grote aantrekkingskracht op mensen van buiten de provincie. Als 

voorbeeld wordt genoemd ‘Into Nature’, 60% van de bezoekers kwam van buiten de provincie. 

D66 merkt verder op dat ook ingezet zou moeten worden op Europese fondsen. Van lobbyisten is 

begrepen dat hier weinig tot geen aandacht voor is. Het culturele erfgoed is voor D66 van groot be-

lang, gelukkig zijn er nu goede afspraken gemaakt met de schaapkuddes. Bij het onderwerp taal en 

de afspraken die hierover zijn gemaakt met Huus van de Toal en Stendenhogeschool is het belangrijk 

om de vinger aan de pols te houden. D66 mist het woord literatuur in de nota, graag aandacht hier-

voor. Festivals, aldus de fractie zouden moeten worden geholpen om energieneutraal te worden. Voor 

festivals resteert nog een bedrag aan vrije ruimte, misschien kan hieruit geput worden. 

 

 

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

Gedeputeerde Bijl: In Drenthe is veel belangstelling voor Cultuur. Uit onderzoek van het Drents Panel 

is duidelijk geworden dat ruim 80% van de respondenten aangeeft dat cultuur een belangrijke plaats 

inneemt in hun leven. Zelf gebruik maken van cultuur ligt beduidend lager, namelijk 54%. Het zou 

mooi zijn als die percentages dichter bij elkaar komen de liggen waarbij het zijn voorkeur is dat het 

laatste percentage omhoog gaat. Nader onderzoek is een mogelijkheid. Voor hem zijn de speerpun-

ten: Jeugd, Jannes en Spreiding: Jeugd: levenslang deelnemen aan cultuur. Jannes: cultuur zonder 

drempels en Spreiding: cultuur over de gehele provincie. 

De reactie van de gedeputeerde op de gestelde vragen is als volgt: 

Ook ouderen nemen volop deel aan cultuur. Of ook eenzame ouderen worden bereikt is niet bekend. 

Of RTVDrenthe hierbij een rol kan krijgen daar is hij terughoudend over. De gedeputeerde is voorzich-

tig om ‘alles wat kan’, ook te willen dit geldt ook v.w.b. het opvullen van financiële gaten die anderen 

laten liggen. Het voorstel van SL om € 1,50 per inwoner te geven aan gemeenten vindt hij misschien 

een aardig idee, maar als gedeputeerde Financiën heeft hij bezwaren. Wel is het goed om met ge-

meenten in overleg te gaan om bepaalde allianties aan te gaan. De aangekondigde motie voor een 

stipendium van de SP vindt hij niet een taak van de provincie. Bovendien krijgt een beperkt aantal 

mensen hiermee veel geld. 

Meer muziekonderwijs is een landelijk project. K&C krijgt de ruimte om dit samen met andere partijen 

uit te voeren. Investeren vraagt ook een zeker durf en tijd waarbij het van belang is om elkaar de ruim-

te gunnen om voor bijzondere dingen zoals ‘Into Nature’, een traditie op te bouwen. De vraag is ook of 

elke culturele activiteit langs de meetlat moet worden gelegd. Het doel is om zowel veel als weinig 

publiekstrekkende projecten te stimuleren. 

Hij vindt het boeiend hoe gedacht wordt over het PAC. Die gedachte lijkt soms te worden bepaald 

door de uitkomst. De gedeputeerde blijft voorstander, als het gaat om de inhoudelijke beoordeling, dat 

de overheid hier weg van moet blijven. Het PAC is divers samengesteld en de leden komen niet alle-

maal uit Drenthe. 

Over de bibliotheken merkt hij op dat deze niet alleen gevoed worden vanuit de provincie maar dat 

ook de gemeenten een belangrijke rol hebben. De financiering tot 2017 is geregeld. E.e.a. gaf frictie in 

de uitvoering. De term platteland een lastig begrip omdat het dan niet alleen gaat om kleine gemeen-

ten (zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Emmen heeft heel veel platteland). De toegankelijkheid voor 

alle 12 gemeenten wordt bekeken. Op dit moment is er nog geen structurele oplossing. Hij wil met de 
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12 gemeenten tot convenanten komen. De subsidiëren is op dit moment bestemd om tijd te kopen. 

Daarna moet er een goed verhaal komen. Op dit moment zitten de gemeenten nog niet op één lijn. 

Tot slot geeft hij op dit punt aan dat Biblionet voor alle 12 gemeenten werkt. 

Over de Koloniën van Weldadigheid merkt gedeputeerde Bijl op dat er geen plan B is mochten de 

Koloniën niet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO komen. Hij gaat er van uit dat dit gaat lukken. 

Op 26 oktober is voor PS een bijeenkomst gepland over de regionale media. Het is goed dat Drenthe 

haar eigen omroep behoudt. Hij vindt het niet acceptabel dat de Drentse omroep opgaat in andere 

omroepen.  

Over de festivals die duurzamer mogen merkt hij op dat dit buiten zijn portefeuille ligt. Misschien is het 

goed om hierbij te kijken naar een meer integrale benadering. 

De kleinere musea hebben ook een financiële zekerheid daar komt bij dat de grotere musea de kleine-

re helpen. Aparte subsidievoorwaarden voor bijvoorbeeld de kleinere musea is niet mogelijk.Er komt 

een nieuwe ASV hierbij kan gekeken worden naar de werkbaarheid. Hij nodigt de staten uit om hier 

iets van te vinden. 

Over de digitalisering bij het Drents Archief merkt hij op dat de provincie een subsidie relatie heeft met 

het archief en niet in het bestuur zit om het beleid te bepalen. 

Het Seniorenorkest: amateurkunst wordt overgelaten aan gemeenten. 

De opmerking over het aanboren van EU subsidie waar het gaat om cultuur is een interessante op-

merking gedeputeerde Bijl zal hierna informeren. 

Tot slot merkt hij op dat verlichting van procedures niet automatisch betekent dat dit ruimte biedt in de 

eigen organisatie. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe om in het voorjaar 2017 een bijeenkomst te organiseren over de effecten 

van het in de markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed. 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe om de interne evaluatie van de provinciale adviescommissie Cultuur 

(PAC) toe te sturen aan de PS. 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe om een bijeenkomst te organiseren over de toepassing van indicatoren en 

hoe deze tot stand zijn gekomen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk opnieuw aan de orde zal komen in 

de PS vergadering van 28 september en dat naar verwachting in ieder geval 2 moties worden inge-

diend (50PLUS en SP). 

 

De B-status van stuk blijft gehandhaafd. 

 

6. Samen werken aan een sterke regionale Human Capital – Uitvoeringsprogramma Arbeids-

 markt en Onderwijs 2016-2019, brief van GS van 29 juni 2016 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties zijn overwegend positief over het stuk. Het CDA, 50Plus en de PVV geven aan dat de pro-

vincie hier in feite niet overgaat. Wel zijn de fracties tevreden dat de provincie op dit dossier ambitie 

heeft. 

Voor het merendeel van de fracties had het stuk wel concreter gemogen, analyses maken een groot 

deel uit van het programma. Wat gaat de provincie nu echt doen met het geld wat er in wordt gesto-

ken? Het CDA stelt voor dat GS begin 2017 PS informeert over de stand van zaken; wat loopt er, wat 

is uitgezet en wat kan beter. De fracties van de CU en D66 sluiten hierbij aan waarbij D66 verzoekt om 

ook het rapport van SER Noord-Nederland over ‘een toekomst bestendige arbeidsmarkt’ dat in het 

najaar verschijnt, hierbij te betrekken.  
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Meerdere fracties vragen aandacht voor de grens overschrijdende arbeidsmarkt in Duitsland en het 

voorbereiden van scholieren en werknemers hierop door aandacht te besteden aan de Duitse taal en 

cultuur. Ook wordt genoemd dat in Duitsland nog voldoende stageplaatsen zijn die benut kunnen wor-

den. Verder geven ze aan tevreden te zijn dat de nota een product is van een constructieve samen-

werking. 

Daarnaast geven de fracties nog de volgende reacties. 

 

De PvdA (Bosch) geeft aan dat de kernboodschap van de PvdA is kansen bieden voor alle geledingen 

van de bevolking, mensen moeten de kans krijgen om te groeien. Vragen heeft de PvdA over wie de 

regionale aanjager is, wie pakt de regie? Het CDA sluit hierbij aan. Kan het projectbureau geen rol 

spelen, aldus de heer Bosch. 

GL (Nijmeijer) waardeert het dat de nota de verbinding legt niet alleen met de Economische Koers van 

Drenthe maar ook met de nota krimp en leefbaarheid en met het sociaal beleid van de provincie. GL 

wijst er op dat het van belang is dat met de juiste cijfers wordt gewerkt. Is het een idee om met een-

duidige drentse feiten en cijfers te werken, een soort almanak? Verder merkt GL op dat het onderwijs 

de steun van de provincie nodig heeft, omdat zij slechts in beperkte mate langdurige projecten kunnen 

aangaan. Tot slot geeft de fractie aan dat het zinvol is om v.w.b. recreatie/toerisme een belangrijke tak 

in Drenthe, het opleidingsaanbod te verhogen dat hierbij aansluit en inspeelt op de toekomst.  

SterkLokaal (Greven) wijst op de mogelijkheid die het ministerie van Economische Zaken heeft nl. het 

project ‘meesterlijk ondernemen’ voor jonge ondernemers. Aan wordt gegeven dat een dergelijk pro-

ject wordt ontwikkeld terwijl dit nu al bestaat. Op deze manier komen economie en onderwijs nooit op 

een lijn. Waarom wordt niet naar dit bestaande project verwezen? 

Voor het CDA (Vegter) gaat het er om dat er met dit programma om ‘meters’ te maken. Het tempo 

moet erin blijven. 

Voor de SP (Dikkers) is het een mooie nota, maar is het zaak om nu aan de slag te gaan. Kritisch is 

de SP over de haalbaarheid die in de nota wordt genoemd waar het gaat over het verhogen van het 

opleidingsniveau Een niveau 2 wordt niet zomaar een niveau 4. Ook de ‘nieuwe Nederlanders’ verdie-

nen meer aandacht in de nota. Veel wordt beschreven vanuit de werkgever i.p.v de werknemer. Met 

name is het voor jongeren moeilijk om zich op de arbeidsmarkt staande te houden door de verande-

ringen van vaste naar flexibele contracten. Jongeren willen wel blijven wonen, kan de provincie niet 

garant staan bij hypotheken voor deze leeftijdstijdsgroep? 

50PLUS (Duut) vraagt aandacht voor specifieke groepen zoals de oudere jongeren. Bij aanbestedin-

gen zou de provincie voorwaarden kunnen stellen om juist die categorie werklozen verplicht in dienst 

te nemen. Hierbij hoeft niet alleen aan bouwvakkers te worden gedacht. Bij de gemeente Assen, het 

project FlorijAs, heeft dit gewerkt en hebben meer dan 20 mensen een baan gekregen. Kan de pro-

vincie dit voorbeeld niet volgen? 

D66 (Strolenberg) meldt dat het stuk richting geeft. Het is goed de vraag te beantwoorden op welke 

manier het bedrijfsleven en kennisinstellingen betrokken worden bij onderwijs en de arbeidsmarkt. 

D66 mist de/een nieuwe kijk op het onderwijs maar ook de nieuwe structuren. Hoe kijkt GS hiertegen 

aan? Als voorbeeld wordt genoemd Health Hub in Roden. Aandacht wordt gevraagd voor jongeren 

met een beperking, de kwetsbare doelgroep. Lezen is geen ambitie voor deze mensen. En hoe wil GS 

de 40- ‘minners’ en laag opgeleiden in actie krijgen? 

De CU (mw. Van de Berg) vraagt of de analyse wel uitmondt in een duidelijke focus. Het is belangrijk 

om goed te weten waar het probleem zit. Het SER rapport zal hier naar verwachting duidelijkheid in 

geven. De provincie heeft slechts een bescheiden rol zij geeft een duwtje in de goede richting. Vraag 

is wel hoe kunnen we voldoende mensen leveren voor de zorg, maar ook zorgen voor goede banen. 

Voor de VVD (Meeuwissen) is het nog maar de vraag of de voorstellen in de nota ook echt gaan wer-

ken. In de eerste plaats is het aan het bedrijfsleven en het onderwijs om een antwoord te geven op de 

vraag naar hoger opgeleiden tegenover de kleinere vraag naar lager opgeleiden. De financiën in het 

stuk worden niet specifiek gekoppeld aan de 4 lijnen die staan beschreven. Het is lastig te koppelen 
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aan resultaten en effecten. Helpt dit wel echt? Het is ook lastig om met de huidige indicatoren de ef-

fecten te meten. De tweede vraag van de VVD is hoe realistisch het is dat er in Drenthe hele groepen 

hoger opgeleide Duitsers komen. Is het niet beter om activiteiten te ontplooien om meer lager betaal-

den in Drenthe te krijgen met bijvoorbeeld belastingvoordelen? 

 

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

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het gaat om gemeenten te ondersteunen geld te krijgen uit Den 

Haag. Wie er over de arbeidsmarkt gaat is een gedeelde verantwoordelijkheid in de regio. Er is zeker 

aandacht voor Duitsland, het zou dom zijn om geen gebruik te maken van de economie in Duitsland. 

Met het programma ‘Sorgen für, sorgen das’ worden opleidings- en stagemogelijkheden over en weer 

gecreëerd. Het is wel zo dat er weinig duitse scholieren naar hier komen. Kennis van de duitse taal en 

gewoonten is belangrijk, ook voor bestuurders. Over de financiën merkt hij op dat genoemde 2 miljoen 

wordt verdeeld over 4 jaar. Het zal zo effectief mogelijk worden besteed.  

De beschreven markt(en) zijn erg in beweging. De provincie bevordert het samen brengen van men-

sen. Op dit moment is er behoefte aan mensen in landbouw, natuur en techniek. Maar dit kan zo weer 

veranderen daarom is het belangrijk om niet te snel afscheid te nemen van een opleiding. 

Desgevraagd geeft hij aan de problematiek met de AD opleidingen door te zullen geven aan de gede-

puteerde met HBO opleidingen in de portefeuille. 

Garant staan voor een hypotheek voor jongeren ziet hij niet als een taak van de provincie. 

Elke baan die er bij komt is meegenomen. Met de gemeenten wordt ook gekeken naar ‘sociaal return 

on investment’ Hij is er alleen huiverig voor om het ook verplicht te stellen. Over het door SL genoem-

de project voor jonge investeerders geeft hij aan een project in Meppel te kennen, maar niet kan over-

zien in hoeverre de provincie hierbij is betrokken. Verder geeft hij aan dat gemeenten de participatie-

wet uitvoeren. Het is de bedoeling om onderwijs en arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar te laten 

aansluiten. De bedrijven spelen hierbij zeker ook een rol. De provincie maakt geen banen maar schept 

hooguit de randvoorwaarden. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp begin 2017 weer aan de orde 

zal komen. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl zegt toe: in het voorjaar van 2017 een bijeenkomst te organiseren waarin de stand 

van zaken met betrekking tot het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht, inclusief de 

tot dat moment bereikte effecten. Het in het najaar 2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-

Nederland over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’ zal hierbij worden betrokken. 

 

7. RSP-Emmen; aanpassing afspraken samenwerkingsovereenkomst IGO ATALANTA,  

 Statenstuk 2016-749 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van PvdA, CDA, GL, PVV en VVD geven een reactie. 

Zij geven aan zich in het stuk te kunnen vinden. 

De PvdA (Koch) memoreert dat Emmen met het project mooi is geworden. Wel is het de vraag waar-

om cofinanciering niet meer nodig is? 

Voor het CDA (Van Dekken) kan de rapportage, nu men in dit stadium zit, wel een tandje minder. 

GL (Kuipers) is het in grote lijnen het eens met de nota, maar zou het wel graag in ‘gewone mensen-

taal’ willen lezen. Wat is er precies gebeurd met deze overeenkomst? 

De PVV (Bronts) vraagt waarom de geleende 6 miljoen euro aan Emmen niet wordt verrekend met 

hetgeen nu terug komt? 
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VVD (Smit): merkt op dat in 2014 afspraken zijn gemaakt met de gemeente Assen daarmee is een 

precedent geschapen. Het moment om nu hetzelfde te doen met Emmen lijkt een logische.  

 

 

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

Gedeputeerde Stelpstra: dankt voor de lovende woorden van de commissieleden, het is dan ook mooi 

geworden, en binnen de tijd en het budget. De co-financiering gaat ook over naar de gemeente, daar 

heeft de provincie de verantwoordelijkheid niet meer voor. In gewone mensentaal legt hij uit hoe de 

financiering van het project is verlopen en geeft daarbij aan dat de de lening van 6 miljoen euro nog 

loopt. Het geld vanuit EFRO is beschikbaar en kan weer worden ingezet. In het kader van de ecolo-

gische voetafdruk is er nog een brief gekomen van het college van Emmen aan de gemeenteraad van 

Emmen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de vraag of de status van het stuk gewijzigd kan worden in de 

A-status. Dat is het geval. 

 

8. Subsidieverlening investeringsproject TT circuit, brief vang GS van 14 juli 2016 

 

De voorzitter geeft aan de commissie in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen te 

uiten op het voornemen van GS om 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het TT-circuit. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Meerdere fracties vragen waarom de achterliggende stukken niet zijn toegezonden maar ter inzage 

zijn gelegd. 

GL (Kuipers) vraagt zich af wat het doel is van de subsidie. GL heeft te weinig informatie om wensen 

en bedenkingen kenbaar te maken. In de tweede termijn geeft GL aan de wens te hebben om de sub-

sidie niet te verstrekken. Daar komt bij dat in de VJN stond aangegeven dat ook de gemeente Assen 

een bijdrage zou leveren. Nu blijkt dat op 12 juli, de dag voor het besluit over de VJN (13/7), het colle-

ge heeft besloten om ook zonder een bijdrage van de gemeente Assen over te gaan tot subsidiëring. 

De heer Kuipers is van mening dat gedeputeerde Brink hier tijdens de VJN melding van had moeten 

maken. 

De SP (Dikkers) memoreert dat het convenant over het TT circuit in 2011 is getekend. Vraagtekens 

stelt zij bij de nieuwe stoeltjes op de tribune en het evenementen plein. Hoort dit niet onder de norma-

le bedrijfsvoering? En kan de subsidie de toets van staatssteun wel doorstaan? De PvdA sluit bij deze 

laatste vraag aan. De SP geeft verder aan dat over een aantal jaren ook Wildlands (Emmen) of FC 

Emmen wel in aanmerking willen komen voor een upgrading, gaat de provincie dat ook honoreren? 

Wat zijn de criteria om nu subsidie te verstrekken? In de tweede termijn geeft de SP aan haar twijfels 

te houden bij de subsidieverstrekking. 

De PvdA (Koch) onderschrijft het belang van het TT circuit. Daarom is het ook belangrijk om een kwa-

liteitsimpuls te geven. De fractie vraagt zich af waarom de meerjarenplanning niet aanwezig is. En wat 

is de onderbouwing voor de gevraagde 4 miljoen subsidie. In het visiedocument staat dat nog eens 4 

miljoen beschikbaar zal worden gesteld. Tot slot vraag de PvdA of de investeringen passen binnen de 

huidige vergunningen. 

In de tweede termijn geeft de PvdA aan behoefte te hebben aan meer informatie om een goede afwe-

ging te kunnen maken. De PvdA is postief over het voorstel, maar wil gezien de omvang van het be-

drag een goede onderbouwing. In de VJN staat aangegeven dat ook Assen een bijdrage zal leveren. 

GS zal rekening moeten houden met de geuite wensen en bedenkingen, aldus de heer Koch. 

VVD (Moltmaker): herkent zich in de brief die GS heeft gestuurd. Voor 4 miljoen van de provincie gaat 

16 miljoen geïnvesteerd worden. Voor de VVD is het dan van ondergeschikt belang wie de rest van 

het bedrag aanvult. Het bedrag van 4 miljoen is voor de fractie wel het maximum bedrag. Benieuwd is 
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de VVD naar de antwoorden op de vragen van de PvdA. Ook 50PLUS, D66 en de PVV sluiten hierbij 

aan. 

50PLUS (Duut) vraagt of het project ook gelabeld kan worden als een SROI project (social return on 

investment) 

Voor D66 (Siertsema) is de onderbouwing wel erg summier, maar D66 erkent het belang van het TT 

circuit. Verder geeft de fractie aan dat de subsidie, zeker gezien de hoogte van het bedrag, meerdere 

doelen kan dienen zoals duurzaamheid en werkgelegenheid. 

De PVV (Bronts) is warm voorstander van deze investering en vraagt of er nog meer fases komen 

v.w.b. de upgrading. 

 

 

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

Gedeputeerde Brink: Dankt voor de steun voor het TT circuit. Het circuit heeft in het voorjaar van 2016 

aangegeven dat voor upgrading 16 miljoen nodig is. Investeringen zijn nodig om de races te handha-

ven en de gasten die comfort te geven die nodig is, maar ook om de races in Assen op de racekalen-

der te kunnen houden. De gemeente Assen heeft nog geen besluit genomen over haar bijdrage. De 

provincie heeft wel een signaal afgegeven aan Assen, maar heeft haar bijdrage niet willen koppelen 

aan die van de gemeente. Dit is door het college besloten op 12 juli jl. vóór de behandeling van de 

VJN.  

De investering is 16 miljoen, de eerste fase kost 8 miljoen. Er komt nog een tweede fase. De provincie 

draagt 4 miljoen bij. Deze toezegging is gedaan vanuit het belang wat GS hecht aan het circuit en de 

verantwoordelijkheid die zij hierbij voelt. Er komt een subsidiebeschikking met voorwaarden wat er 

gerealiseerd wordt. GS heeft geen intentie om nogmaals 4 miljoen te investeren. 

Hij ging er vanuit dat de onderliggende stukken ook waren toegestuurd, excuus dat dit niet is gebeurd. 

Er is geen enkele aanleiding dat het geheel niet binnen de huidige vergunning zou passen. Of sprake 

is van staatsteun is onderzocht en dat is niet het geval. Gekeken zal worden of return on investment 

mogelijk is evenals duurzaamheid bij de upgrading. Het bestuur van het TT circuit zal hier ook graag 

invulling aan willen geven. Nogmaals geeft gedeputeerde Brink aan dat GS het verantwoord vindt om 

geld te geven om het TT circuit te vernieuwen. Sommigen zaken komen nu eenmaal niet van de grond 

als de provincie niet bijspringt, als voorbeeld noemt hij de (nog te ontwikkelen) ijsbaan in Drenthe. 

Tot slot geeft gedeputeerde Brink aan naar een zo breed mogelijk steun voor de subsidiëring te stre-

ven. Om die reden zal hij met aanvullende informatie komen. 

Aan het einde van de vergadering geeft de gedeputeerde aan het achteraf te betreuren dat tijdens de 

behandeling van de VJN niet is gemeld dat GS inmiddels een besluit had genomen tot subsidiëring. 

Dat had anders gemoeten. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe om de meerjarenbegroting voor de upgrading van het TT-circuit toe te 

sturen aan PS. 

Gedeputeerde Brink: zegt toe met aanvullende informatie over de subsidieverlening aan het TT-circuit 

te zullen komen. 

 

De voorzitter concludeert dat de fracties van SP en GL hebben aangegeven de subsidie liever niet te 

willen verstrekken en dat de PvdA wensen en bedenkingen heeft en graag meer informatie wil ont-

vangen. Mocht deze aanvullende informatie leiden tot een ander besluit dan zal er een nieuwe voor-

hangprocedure (moeten) komen. 
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9. Provinciale Monumentenverordening; Statenstuk 2016-752 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van de CU en D66 voeren het woord. De fracties kunnen instemmen met het voorstel. 

De CU (dhr. Van den Berg) geeft aan dat monumenten voor de CU van groot belang zijn. Als voor-

beeld wordt genoemd kerkgebouwen die een lange geschiedenis kennen en echte cultuurdragers zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat 89% van de mensen in Nederland de mening over het belang van mo-

numenten deelt. De fractie kan zich vinden in het opheffen van de Monumentencommissie. Met de 

komst van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2017, gaat de zorg van monumenten over naar 

de gemeenten. Er dient ook voor dit onderwerp goede afstemming met de gemeenten komen. In de 

Tweede Kamer (TK) zijn het niet alleen de christelijke partijen die aandacht voor monumenten vragen, 

ook een partij als D66 heeft hiervoor aandacht. 

D66 (Van Dalen) merkt op dat niet alleen aandacht voor de buitenkant van de monumenten moet zijn, 

maar, zo staat ook in art. 3 van de Verordening ook voor de binnenkant als daar een reden voor is. 

Hoe gaat de provincie dit goed invullen? Als voorbeeld wordt genoemd dat niet alleen het kerkgebouw 

maar bijvoorbeeld ook het orgel voor het monument van groot belang is. 

 

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

Gedeputeerde Bijl antwoordt dat de relatie met de gemeenten ook bij dit dossier goed is. Er wordt 

gesproken over de nieuwe Omgevingswet met de gemeenten, de zorg over de monumenten zal hierbij 

worden meegenomen. Hij is het met D66 eens dat soms ook de binnenkant van een monument inte-

ressant is.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de vraag of de status van het stuk gewijzigd kan worden in de 

A-status. Dat is het geval. 

 

 

10. Samenvatting van de vergadering van 29 juni 2016 en Lijst van toezeggingen  

 

De samenvatting van de vergadering van 29 juni jl. wordt vastgesteld. 

 

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

gehecht. 

 

11. Ingekomen stukken 

 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

De fractie van de PVV verzoek om agendering van de brieven over de Koloniën van Weldadigheid (A8 

en B8). Zij zullen hiervoor een onderbouwing aanleveren. 

De PvdA wijst hierbij op de informatiebijeenkomst over deze Koloniën op 21 september a.s. 

Voor de PVV is dit geen reden om de stukken niet te agenderen. 

De voorzitter merkt op dat het Presidium een besluit zal nemen over de agenderen, de onderbouwing 

dient dan wel aanwezig te zijn. 

 

De voorzitter vraagt of de commissie wensen en/of bedenkingen heeft bij de subsidieverlening door 

GS aan het Europees project Innofest (A12). Dat is niet het geval. 
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12. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 

 

IPO: 

Aangegeven wordt dat op 4 en 5 oktober het jaarlijkse congres zal plaatsvinden. Deze keer in Gelder-

land. 

 

DrEUn: 

De heer Kuipers (GL) doet verslag van de DrEUn vergadering van diezelfde ochtend waar de gedu-

peerden Bijl en Stelpstra aanwezig waren om te spreken over de komende Duitsland agenda van het 

college. 

Daarnaast geeft de heer Kuipers aan dat aanmelding voor de Statenexcursie naar Brussel op 6 en 7 

december a.s. nog mogelijk is. 

 

EU- aangelegenheden: 

Gedeputeerde Stelpstra wijst op het bezoek van de Europese Noordzeecommissie op 15 en 16 sep-

tember a.s. aan Drenthe en Groningen. Met deze commissie zal een bezoek worden gebracht aan 

Attero in Wijster en aan de waterberging de Onlanden. 

Op 27 en 28 september a.s. brengt de Europese H. Bultstiftung een bezoek aan Drenthe, met deze 

bezoekers zal het TT-circuit worden bezocht. 

Verder wijst de gedeputeerde op de “Open days’ in Brussel van 10 – 13 oktober a.s. 

Daarnaast geeft hij aan benoemd te zijn tot plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s. Hij 

hoopt nog lid te worden van de commissie Econ. 

Als laatste noemt gedeputeerde Stelpstra de Encore conferentie (climate change) die hij binnenkort 

zal bijwonen (Karinthië), hier zullen ook 2 jongeren uit Emmen zijn die hij hoopt te ontmoeten. Hij 

streeft er naar om van deze bijeenkomst t.z.t. verslag te doen in de commissie. 

 

SNN: 

Gedeputeerde Stelpstra: gebleken is dat 22% van de ondernemers in Drenthe gebruik maken van het 

MKB fonds. Dit getal kan nog omhoog. Hij vraagt de leden van de commissie om ondernemers te wij-

zen op de website: www.echteinnovatie.nl  

 

De heer Van Dekken (CDA) maakt melding van de discussie die in de provincies Groningen en Frys-

lân nog steeds gaande is over hoe PS zich wil verhouden tot het bestuur van het SNN. 

In Drenthe waar de denktank SNN inmiddels de werkgroep SNN is geworden, speelt deze discussie 

niet. 

 

Gedeputeerde Brink wijst op de ontwikkelingen bij het SNN. Met wil komen tot een SNN 3.0. Hij stelt 

voor om t.z.t. ook de werkgroep SNN hierbij te betrekken. 

 

13. Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 19:25 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 oktober 2016. 

 

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

26 oktober 2016. 

 

 , voorzitter 

 

 , statenadviseur 

http://www.echteinnovatie.nl/


Inspreektekst voor GS en PS Provincie Drenthe van Biblionet Drenthe  

14 september 2016 

Dank voorzitter  voor de gelegenheid tot inspreken die u biedt. 

Geachte leden van GS en PS, 

Voor u staat een optimistisch inspreker. Ik spreek hier  namens Biblionet Drenthe: de  POI voor alle 
12 gemeenten. (waarmee bestuurlijk  inmiddels 2 bibliotheekstichtingen zijn gefuseerd en volgend 
jaar weer 3 volgen). 

Wij zijn positief over de inhoud van  uw nieuwe cultuurnota De verbeelding van Drenthe. 

In uw nieuwe Cultuurnota bent u helder over uw visie op bibliotheken: “Bibliotheken hebben een 

brede maatschappelijke rol”. Deze erkenning van onze rol komt volledig overeen met onze nieuwe 

strategie en ik zal u ter illustratie een aantal actuele voorbeelden noemen: 

- De laagdrempelige 10 Taalhuizen die we de afgelopen samen met gemeenten, collega-

organisaties en  vrijwilligers zijn gestart om laaggeletterden te helpen bij hun 

taalontwikkeling. 

- De gesprekken die we met gemeenten voeren over de start van Digisterker: een 

belangrijke training om burgers van alle leeftijden digitaal vaardiger te maken die ook in 

jouwbuzz kan worden gegeven. 

- En in het vat:  pop-up bibliotheken in b.v AZC’s, een project Shared reading door 

vrijwilligers voor vluchtelingen en mooie plannen met Qbuzz om lezen in de brede vorm in 

onderweg in de bus te stimuleren.  

Onze activiteiten sluiten nauw aan bij uw cultuurnota en collegeprogramma waarin verbinden en 
participeren centraal staan.  De bibliotheken kunnen samen met de provincie een bijdrage leveren 
aan een vitaal platteland en de leefbaarheid op soms kwetsbare plaatsen bevorderen. Lokaal 
maatwerk is hierbij van belang. 

Om deze ambities te kunnen uitvoeren is een goede basis  voor de hele provincie van belang. Wij zijn 
u dan ook zeer erkentelijk voor het unaniem vaststellen van de motie van 13 juli j.l. waarin u GS 
oproept de verlegging van de 4 ton provinciale subsidie voor de kleine gemeenten volledig en 
structureel te compenseren.  Wij ervaren dit als een belangrijke steun in de rug. Het is een zeer 
belangrijk besluit dat in de provincie maar ook in het land heel goed is ontvangen. De directie van 
onze branchevereniging en van de KB feliciteerden Drenthe met dit besluit. 

Ons voorstel zou zijn om nu met de 12 gemeentebesturen te komen tot een Drents 

Bibliotheekconvenant. De inhoud ervan zou wat ons betreft zijn: de gezamenlijke strategie, de 

uitgangspunten voor een provinciaal spreidingsplan en de Drentse (wel landelijk afgestemde) 

innovatieagenda. Het convenant kan ook de verantwoordelijkheden t.a.v. de financiering 

vastleggen. 

Tot slot wil ik uw aandacht vragen voor de innovatieve taak van Biblionet Drenthe.  

In uw motie staat na de financiële paragraaf: 

“Daarmee de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe 

te garanderen en de innovatieagenda van Biblionet voor alle Drentse gemeenten 

duurzaam vorm te kunnen geven. 

 

We werken daar graag aan mee. Omdat er steeds meer landelijke innovatieprojecten door de KB in 

gang worden gezet vervullen de POI’s steeds meer de scharnierfunctie tussen het landelijk niveau 

en het lokale niveau. Voorbeeld hiervan hulp bij belastingopgave en samenwerking met UWV. 



Hierover worden ook landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt. Provinciale middelen worden 

daarmee efficiënt ingezet en versnippering wordt voorkomen: van belang voor duurzame innovatie. 

 
Binnenkort start, onder begeleiding van een door de provincie aangesteld extern procesbegeleider, 

het traject om te komen tot een provinciale innovatie-agenda voor de Drentse bibliotheken.  

Wij willen ook zoveel mogelijk recht doen en ruimte bieden aan de wensen en ideeën van de 

grotere en de kleinere bibliotheken in Drenthe. Wij vinden het echter wel van belang dat de regie 

en coördinatie hiervan bij de POI belegd blijft om dat dit conform de wet (art. 16) is:  

 

“De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: Ontwikkeling 

van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de Koninklijke 

Bibliotheek in verband met haar coördinerende taak”. 

Wij geven graag samen met anderen uitvoering aan De verbeelding van Drenthe! 

 

 



KC
Assen, 1-4 september 2016

Betreft: inspraak Statencommissie

Geachte leden van de commissie

Dank voor de gelegenheid om in te spreken in uw vergadering. Naast onze inspraaknotitie die u allen

heeft ontvangen bij de stukken en waar wij puntsgewijs op de nota hebben gereageerd, grijpen we

graag de kans om u vandaag nog een laatste suggestie mee te geven. Ten eerste complimenteer ik

de Provincie graag met een prachtige cultuurnota, waaruit ambitie blijkt die tot ieders verbeelding

spreekt! Zeker bij ons. Graag gaan we met u aan de slag om ambities waar te maken, draagvlak te

creeiren en creatieve oplossingen te zoeken. K&C functioneert als spin in het web van het culturele

veld en is cultuuraanjagervan Drenthe. K&C mist echter een belangrijke basis in de nota.

De jeugd is een speerpunt in het provinciale beleid. ln de nota lees ik dat niet terug. Cultuureducatie

krijgt nauwelijks aandacht in het hoofdstuk de basis op orde. U zegt zelf hierover: hetgeen dat orde

is, behoeft geen uitwerking in de nota. We zijn het met u eens dat Drenthe vooroploopt in het bereik

en de prioritering van cultuureducatie in het onderwijs. Toch zijn er nog belangrijke punten die de

aandacht van de provincie vragen. U signaleert aan het einde van de nota wel, en ik citeer'van een

Drenthe-dekkend aanbod van amateurkunsten, cultuuronderwijs en talentontwikkeling is

momenteel geen sprake', maar u werkt uw provinciale rol hierin niet uit. lk denk bijvoorbeeld aan

- de afstemming van provinciaal en gemeentelijk beleid en opdrachten aan instellingen op het gebied

van cultuureducatie.

- de aandacht voor de doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet

onderwijs naar vervolgonderwijs. U schrijft in de nota dat jonge kinderen vooral een stimulans nodig

hebben, maar vergeet de jongeren van 14+ niet.

- de aandacht voor specifieke doelgroepen die momenteel nog te weinig bereikt worden. Denk aan

vluchtelingen, maar ook aan ouderen. Cultuureducatie gaat over een levenlang leren. Van jong tot
oud.

Wij hopen dat u onderschrijft dat de nota aandacht voor cultuureducatie en amateurkunsten mist.

Met vriendelijke groet,

Marieke Vegt

Directeur K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur

Dr. Nassaulaan 5,9401- HJ Assen

0592-336999 / ma riekevegt@kcd r.nl

www.kcdr.nl



Nedertand
Bach

lnspreeknota d.d. 14 september 2016 commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en
Economie provincie Drenthe door de Nederlandse Bach Academie (NBA)

De cultuurnota straalt zeker ambitie uit en doet dit vanuit een visie op cultuur waarin
het gaat om kwaliteít en om betrokkenheid. Dit laatste zowel van kunstenaars en

bewoners als van het cultureel erfgoed wat in hoge mate in de Provincie aanwezig is.

Wat we minder sterk naar voren zien komen is een visie op de vraag wat er voor
nodig is om mensen te interesseren voor cultuur en daar actief aan te gaan

deelnemen of passief van te genieten.

ln de nota wordt wel gesproken over het belang van muziekonderwijs, educatie,
talentontwikkeling, maar dit wordt niet nader uitgewerkt, noch gekoppeld aan

organisaties (buiten de centra voor kunst en cultuur) díe daar handen en voeten aan

moeten geven.

Onze visie is dat belangstelling en talent zich alleen kan ontwikkelen door 'meesters'
(de professionals) en vooral door boeiende 'meesters'. En jong geleerd is oud gedaan.

Spelen met wat je geleerd hebt en het zelf creëren kan alleen als je basiskennis hebt.
Wat is taal zonder het alfabet, rekenen zonder de tafels en muziek zonder noten te
kennen?

Onze visie is dat we weer meer op het'ambacht' gericht moeten zijn en niet alleen of
iets leuk is en niet te moeilijk. Vrije expressie zonder het 'ambacht' te kennen is niet
duurzaam.

Daarom richten we ons als Nederlandse Bach Academie op:
- Basísscholen

We hebben een methodiek ontwikkeld (NOOTzaak!) om kinderen op een speelse en

laagdrempelige manier ín een doorlopende leerlijn muziek te leren horen, schrijven
en maken en het samen zingen en spelen. Deze methodiek is erop gericht dat na

enige tijd de eigen leerkracht deze methode kan toepassen.



Verder geven we naschoolse lessen aan kinderen die wat meer willen en deze

lessen dienen als basis om naar een goed jongens-, meisjes- of jeugdkoor te gaan

of naar een instrumentaal ensemble (klassiek of niet klassiek)

Voortgezet onderwijs (VMBO, MBO en HBO)

ln samenwerking met deze scholen en met inschakeling van de

leerlingen/studenten maken en organiseren we educatieve projecten waarbij
klassieke muziek, door gebruik van andere kunstvormen en actuele verhalen,
toegankelijk en direct herkenbaar wordt voor jonge mensen.

Professi ond I s, a mdte u rs e n con se ruato ri u mstu d e nte n
Vanuit het principe 'meester en gezel' worden amateurzangers (al of niet als

bestaand koor) en instrumentalisten (al of niet als bestaand ensemble) op een
hoger niveau gebracht, krijgen conservatoriumstudenten een eigen podium om

ervaring op te doen in ensembleverband en als solist en krijgen de 'meesters' de

kans hun kennis en ervaring over te dragen. Prakt¡jk is dat zowel de 'meesters',
amateurs als conservatoriumstudenten elkaar stimuleren en motiveren. Hierbij
gaat het om hoogwaardíge (soms crossculturele) producties, masterclasses,

workshops. interactieve introducties enz"

Juist omdat we als Academie gericht zijn op samenwerking, op inschakelen van
locaal of regionaal aanwezige 'meesters' en op overdracht van onze kennis ( b.v.
door het beschikbaar stellen van partituren e.d. die voorzien zijn van een
handleiding voor educatieve projecten en door het aanbieden van de methode
NOOTzaak! aan basisscholen)versterken we de muziekinfrastructuur in Drenthe.
Dit hebben we met name in het seizoen 20I5/2Aß ook laten zien, mede dankzij
een projectsubsidie van de provincie van 50.000 euro. Om ons werk in Drenthe te
kunnen voortzetten en uitbreiden is het nodig als basisvoorziening te worden
gezien en structurele subsidie te ontvangen. Waar ín de cultuurnota geen enkele
koororganisatie als basisvoorziening wordt genoemd, kan de NBA juist vanwege
haar gerichtheid op samenwerking en ontwikkeling op meerdere terreinen deze
leemte opvullen.



Geachte commissieleden,

Allereerst dank ik u voor de mogelijkheid namens Stichting het Drentse Landschap een
reactie te mogen geven op de cultuurnota. lk kan me voorstellen dat deze nota door een
groot deel van het werkveld goed ontvangen wordt. Het Drentse Landschap heeft er echter
een dubbel gevoel over, het is ook niet voor het eerst dat u van onze stichting hoort in dit
kader.

Onze stichting heeft eerder dit jaar al een pittige reactie gestuurd op het concept van de
cultuurnota. Het Drentse landschap ontbrak toen volledig en wordt ook nu nauwelijks
genoemd in de cultuurnota; dat is opvallend gezien het enthousiasme, ook vanuit de
provincie rond het verschijnen van de notitie over onze trustorganisatie. Juist in
samenwerking en aanvulling op elkaar kunnen we veel betekenen voor het provinciale
erfgoed van Drenthe, haar inwoners en bezoekers.

Mogelijk worden wij vooral nog als natuurorganisatie gezien. Het lijkt me daarom goed als ik
nog even kort een beeld schets van wie Het Drentse Landschap is en wat we doen op het
gebied van erfgoed.

Het Drentse Landschap wil als organisatie waken over het (gebouwd en groen) erfgoed dat
het vaak op eigen kracht niet meer kan redden. Voorbeelden te over vanwege de vaak hoge
onderhoudslast van oude gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan: de molens in Noordenveld,
vele kerken, boerderijen, de Havixhorst, Oldengaerde, etc. Stuk voor stuk pareltjes van de
Drentse cultuur die het behouden meer dan waard zijn. Ondertussen mogen wij
schatbewaarder zijn van meer dan 270 gebouwde objecten. Wíj hebben de kennis en de
competenties in huis om de opgave die dit erfgoed met zich mee brengt aan te kunnen.
Maar ook de financiële soliditeit die daarbij nodig is en die zeker in de huidige tijd
onontbeerlijk is. Vaak monumentale en soms zelfs vervallen objecten komen onder ons
beheer. Met eigen middelen maar vaak ook met subsidie van onder anderen de Provincie
brengen we deze objecten weer in een goede staat. Bij gebouwen is daarmee een goede

basis gecreëerd voor exploitatie waardoor ze meer gaan opbrengen dan de onderhoudslast.
Daarmee creëren we als het ware een revolverend fonds waarbij de extra inkomsten ingezet
worden voor erfgoed en natuur. Een in onze trust geïnvesteerde euro heeft dus rendement
voor de samenleving. Trust zijn betekent voor ons ook dat we dat erfgoed inzetten om van

betekenis te zijn voor de samenleving. Het erfgoed dat we (soms letterlijk) redden,
beschermen en beheren draagt bij aan het bewustzijn en de trots van de inwoners van onze
provincie. Daarnaast levert het een grote bijdrage aan de toeristische infrastructuur. ln het
verlengde hiervan maken we vaak wandel- en fietsroutes, organiseren we open dagen,
lezingen en excursie, maken we erfgoed boeken en doen we educatieve project. Dit doen we
allemaal omdat we het zo belangrijk vinden onze bezoekers deelgenoot te maken van ons
waardevol Drentse erfgoed. Wij kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk met Drentse
bedrijven te werken, bijvoorbeeld bij onderhoud en restaurat¡e. Bij die bedrijven verlenen
wij op jaarbasis voor 15 tot 20 fte aan opdrachten. Hiermee stimuleren we de Drents
economie en werkgelegenheid. Door op deze manier binnen Drenthe met vele organisaties
(bouwbedrijven, adviesbureaus, architecten, stichtingen) samen te werken, wordt
ontzettend veel kennis en kunde gedeeld en vermeerderd. Veel partijen uit andere
provincies komen graag van ons leren hoe we onze trutrustgedachte vormgegeven hebben.



Daarnaast binden we, mede door onze erfgoedorganisatie steeds meer vrijwilligers en

burgers aan ons. Denk bijvoorbeeld aan de vele vrijwillig molenaars die de molens opereren.
Ook de vele handen die de kerken en andere gebouwen voor, met en soms namens ons
beheren zijn wij erg dankbaar. Dit is een prachtige bijvangst voor onze organisatie waar
evengoed ook veeltijd en aandacht in gaat zitten.

Blij met de erkenning van onze zelfstandigheid als trust baart de matige erkenning van het
belang van het gebouwde erfgoed en de ontwikkeling van een paar andere organisaties of
onderwerpen onder deze cultuurnota ons wel zorgen. Graag benadruk ik het belang van het
in Drenthe houden van kennis over herbestemming van erfgoed. De afstand wordt anders
letterlijk en figuurlijk te groot. Ook het behoud van groen erfgoed in de vorm van historisch
waardevolle landschapselementen die het landschap al eeuwen vormgeven kent nauwelijks
een formele hoeder terwijl we de landschappelijke kwaliteit van Drenthe in het buitengebied
verder zien teruglopen. Dit moeten we gezamenlijk een halt toeroepen. Een onderwerp
waarin wij graag in samenwerking met andere partijen een rol willen spelen. Let wel,
landschap is niet louter natuur, het is vooral cultuur.

Het Drentse Landschap ontwikkelt zich aljaren tot een trustorganisatie die taken vervult
waartoe deze cultuurnota nu slechts de eerste schreden zet. Het Drentse Landschap loopt
voorop als het gaat om burgerparticipatie, het in gebruik geven (vermarkten) van erfgoed
etc. Maak naar hartenlust gebruik van onze kennis en kunde en blijf daar vertrouwen in
hebben. Het zal duidelijk zijn dat wij meer kunnen doen aan verwerving, beheer, behoud en
ontwikkeling van erfgoed als daar meer steun voor komt. Wij zijn bijvoorbeeld; in goed

overleg met de Provincie overigens, bezig met de planontwikkeling voor Oldengaerde, voor
ons een risicovol miljoenenproject waarvoor we uw steun hard nodig zullen hebben. Wij
reiken de provincie de hand om samen met ons en met vele andere Drentse organisaties, de
zorg voor ons erfgoed op te blijven pakken.

lk wil graag tot een afronding komen. Samen met provincie hebben we de afgelopen jaren
prachtige projecten gerealiseerd en daarmee heeft de provincie al vaak laten blijken dat ze

onze stichting als een betrouwbare partner ziet op het gebied van erfgoed. Denk
bijvoorbeeld aan Orvelte, boerderij Kamps of het mooie Huis Ter Hansouwe. Uiteraard
vinden we deze vorm van samenwerking met de Provincie veel belangrijker dan het aantal
keren dat we genoemd worden in de Cultuurnota. Om het geringe gevaar te ontlopen als
erfgoedinstelling over het hoofd gezien te worden ben ik blij dat ik hier nog even een
toelichting kon geven als reactie op de cultuurnota.

Dank voor uw aandacht.



Geachte  commissieleden, 

 

Namens het Drents Senioren Orkest wil ik het volgende onder de aandacht 

brengen: 

 

U heeft in de stukken onze reactie op de cultuurnota en de inspraaknota kunnen 

lezen. Wij zijn zeer teleurgesteld !!! 

In de cultuurnota gaat men er vanuit dat subsidiëren van amateurgezelschappen 

grotendeels een gemeentelijke taak is. Wij zien ons al van het kastje naar de 

muur lopen. Gelooft u nu werkelijk dat er gemeenten zijn in de provincie 

Drenthe, die een provinciaal orkest - zoals het Drents Senioren Orkest - gaan 

subsidiëren!   

 

Ik ken geen enkel amateurorkest in Nederland dat zonder subsidie kan 

overleven. Ook het Drents Senioren Orkest kan niet zonder zo’n bijdrage.  

Sinds 2013 ontvingen wij geen structurele subsidie meer van de Provincie 

Drenthe.  In de jaren 2013 en 2014 hebben wij behoorlijk ingeteerd op onze 

reserves en zijn de contributies enorm verhoogd.  

Inmiddels heeft het Drents Senioren Orkest in 2015 en in 2016 een 

projectsubsidie aangevraagd en ontvangen. Dit heeft de nood enigszins gelenigd 

en wij zijn daar de Provincie erkentelijk voor. 

 

In de cultuurnota staat dat iedere Drent moet mee kunnen doen aan culturele 

activiteiten. Dat geldt toch ook voor senioren! Het DSO heeft niet alleen een rol 

binnen het culturele aanbod in Drenthe, maar heeft ook een belangrijke sociale 

functie, die ervoor zorgt dat ouderen nog lang in groepsverband van hun hobby 

kunnen genieten en minder snel in een isolement raken. 

 

Wij vragen aan u om de Cultuurnota aan te passen en ook het Drents Senioren 

Orkest de zekerheid te geven met een jaarlijkse subsidie voor de periode van 

vier jaar.  Er zijn met ons afspraken te maken over onze bijdrage aan het 

cultuurbeleid in Drenthe.  

En wat betreft het criterium ‘betrouwbaar’ -  dat blijkbaar is gehanteerd -  willen 

wij tot slot opmerken: U hoeft er niet aan te twijfelen dat ook wij een 

betrouwbare partner zijn.  

 

Dank u voor uw aandacht. 

 

Peter Mendelts 

Voorzitter Drents Senioren orkest  



Inspreken Statencommissie agendapunt Cultuurnota 14 sept. 2016 

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om in te kunnen spreken in uw Statencommissie 

bij uw agendapunt m.b.t. de CULTUURNOTA 2017-2020 ‘DE VERBEELDING VAN 

DRENTHE’. 

Ik spreek als voorzitter van het Platform Drentse Musea. 

In 2012 is het Platform Drentse Musea samen met de Provincie gestart met het 

project ‘Drenthe van betekenis, de betekenis van Drenthe’. Doel hiervan was een 

duurzame samenwerking te bewerkstelligen en het optimaal toegankelijk maken van 

de collecties om een groter publiek trekken.  

Er is een website ontwikkeld, www.museaindrenthe.nl en een collectieve collectie 

registratie systeem in samenwerking met o.a. het Drents Archief.  

Er was echter niet voorzien in geld voor borging en onderhoud. 

Provinciaal beleid t.a.v. de kleinere musea. 

De provincie richt primair haar aandacht op “de vijf” musea van provinciaal belang. 

Dit zijn de musea met een aantrekkingskracht die de gemeentegrens overschrijdt en 

allen een professioneel karakter hebben. Met deze musea kan Drenthe zich landelijk 

profileren en bezoekers naar onze provincie trekken.  

In deze keuze kunnen alle musea, ook de kleinere, zich vinden. 

Een solitaire eik is prachtig, maar pas als het staat in de juiste omgeving. In het 

museumlandschap van Drenthe worden “de vijf” omringd door meer dan 40 kleinere 

musea. Voor bezoekers die eenmaal in Drenthe zijn (wonen of recreëren), is dit 

gehele landschap van belang voor hun culturele verwachting en beleving. Hier 

overstijgt ook het belang van de kleinere musea de gemeentegrenzen; zij zijn 

medebepalend voor het gehele “Drentse museumlandschap”. Zeker ook in relatie tot 

Recreatie en Toerisme en Cultureel erfgoed in Drenthe. 

Het Platform Drentse Musea is dan ook blij met de aandacht voor de kleinere musea 

in deze Cultuurnota. 

Provinciale ondersteuning van de kleinere musea 

De kleinere musea redden zich prima dankzij inzet van gepassioneerde vrijwilligers en 

besturen. Door een grote diversiteit kent elk klein museum haar eigen problematiek 

en is daarin nauwelijks als groep en generaal te ondersteunen. De een heeft concrete 

en daadwerkelijke hulp nodig bij de administratie of cultureel ondernemen, de ander 

bij het maken van collecties, educatie of trainingen. Door het mogelijk maken van 

hulp kunnen musea individueel en op maat worden ondersteund. 

http://www.museaindrenthe.nl/


Elk museum wil haar verhaal overdragen op volgende generaties. Het vraagstuk hoe 

je basis en middelbare scholen kan benaderen speelt bij alle musea.  

Deze cultuurnota geeft ons de mogelijkheid het resultaat van het project ‘Drenthe 

van betekenis, de betekenis van Drenthe’ te borgen en ondersteuning aan de musea 

in Drenthe te bieden in samenwerking met bijv. Marketing Drenthe, Kunst en Cultuur 

en Drents Archief. 

Wij hopen daarom van harte dat de Provinciale Staten van Drenthe dit ondersteunt 

met deze cultuurnota. 

Bedankt voor uw aandacht. 



 

Versie 12 oktober 2016 1 

                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 14 september 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  

 

Bijeenkomst: 26 oktober a.s. 

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. 

 

√ Afgehandeld; in de 2
e
 bestuursrapportage 

(FCBE 26/10/2016) is een actueel overzicht 

opgenomen. 

 

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 √ Afgehandeld: bij de VJN is de post onvoorzien 

verlaagd van 1 naar 0,5 miljoen 

 

 
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.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  

6.VJN 2016; 

volkshuisvesting 

(PS) 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe met de VDG in overleg te gaan 

over hoe de provincie een rol kan spelen bij de 

volkshuisvesting in verband met het tekort aan sociale 

huurwoningen 

 

13.07.2016 01.11.2016  
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7. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe om de interne evaluatie van de 

provinciale adviescommissie Cultuur (PAC) toe te sturen aan 

de statencommissie. 

14.09.2016 26.10.2016  

8. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe een bijeenkomst te organiseren 

over de in de Cultuurnota van toepassing van zijnde indicatoren 

en hoe deze tot stand komen. 

14.09. 2016 26.10.2016  

9.  TT-circuit Gedeputeerde Brink: zegt toe om de meerjarenbegroting voor 

de upgrading van het TT-circuit toe te sturen aan PS. 

14.09.2016 26.10.2016 √ Afgehandeld bij brief van GS van 20 oktober 

2016  

10. TT-circuit Gedeputeerde Brink: zegt toe om met aanvullende informatie 

over de subsidieverlening aan het TT-circuit te zullen komen 

14.09.2016 26.10.2016 √ Afgehandeld bij brief van GS van 20 oktober 

2016 
 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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. 

 

√ Afgehandeld; zie brief gemeente Emmen van 

16 september jl. (zie ook Lis FCBE van 

26.10.2016) 

 

2. 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  

3. 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  

4. 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 

5. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe om in het voorjaar van 2017 een 

bijeenkomst te organiseren over de effecten van het in de 

markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed. 

14.09.2016 01.05.2017  

6. Arbeidsmarkt en Gedeputeerde Bijl: zegt toe in het voorjaar 2017 een 14.09.2016 01.04.2017  
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Onderwijs bijeenkomst te organiseren waarin de stand van zaken m.b.t. 

het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht, 

incl. de tot dat moment bereikte effecten. Het in het najaar van 

2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-Nederland 

over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’, zal hierbij worden 

betrokken. 

Moties 

M 2014-31; Project Aanpak 

knelpunten regionale 

samenwerking 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 

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.  

 

PS 12.11.2014 

 

01.03.2015 FCBE 09 09 2015: 

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 
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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 

en omvang) die zijn gegund aan Drentse ondernemers, ook 

in verhouding tot het totaal, met een trendanalyse erbij. 

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. 

 

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 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 

 

01.01.2017 

FCBE 14/9: ged. Brink: stavaza: 

Met RTVDrenthe zijn afspraken gemaakt over 

ongeveer 25 programma’s over de Drentse 

economie. Het plan wat hiervoor is gemaakt zal 

hij toesturen aan de commissie. 

 

Verder studeert GS op welke wijze Drenthe als 

ondernemende provincie kan worden 

neergezet. 

T.z.t. zullen ze hierop terugkomen. 

 

 

 

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  

M 2016-17; Drenthe 

regenboogprovincie 

GS wordt verzocht om een impuls te geven aan sociale 

acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in 

Drenthe. Om zich in te zetten om de veiligheid, 

weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners 

PS 06.07.2016 01.01.2017   
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verder te bevorderen en dit te vertalen naar doelstellingen 

en een aanpak in samenspraak met het Meldpunt 

Discriminatie Drenthe, COC en betrokken partijen. 

Om Drentse gemeenten te stimuleren aan te sluiten bij het 

landelijk project Regenboogsteden. 

Om met het Meldpunt Discriminatie Bureau Drenthe te kijken 

naar de aard en omvang van discriminatie jegens LHBT’s in 

Drenthe en om ontwikkelingen te kunnen volgen en de 

sociale acceptatie te monitoren en PS daarover regelmatig 

te informeren. 

 

M 2016-20; Drenthe actief 

tegen armoede 

GS wordt verzocht om na de zomer (van 2016) een 

werkconferentie te organiseren over armoede in Drenthe. 

Om in het bijzonder daarin aandacht te besteden aan 

kinderen en om onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

om gemeentes te steunen en hierover te rapporteren aan de 

Staten  

 

PS 13.07.2016 01.11.2016 √ Afgehandeld bij brief van 16 september jl. 

M 2016-21; 

Vrijetijdseconomie 

GS wordt verzocht om de conclusies en aanbevelingen 

vanuit het BMC rapport ‘De economische betekenis van de 

Hippische sector in Drenthe’ te betrekken bij de 

ondersteuning van de vrijetijdseconomie. Om in te zetten op 

de paardensport in Drenthe met als eerste prioriteit zorg te 

dragen voor verbetering van het netwerk ruiterpaden en een 

goede bewegwijzering hiervan. Om samen met relevante 

partijen zoals het Recreatieschap Drenthe, KNHS, het 

Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en 

Marketing Drenthe een plan van aanpak en 

meerjarenplanning te maken. Om bij de behandeling van de 

begroting 2017 met een concreet voorstel te komen  

 

PS 13.07.2016 09.11.2016  

M 2016-22; 

Binnenstadsfonds 

GS wordt verzocht om met de vier genoemde steden in 

overleg te gaan om tot onderlinge afstemming te komen 

over de herinrichting van de binnensteden. Om een 

binnenstandsfonds in te stellen waar de genoemde steden 

een beroep op kunnen doen om de noodzakelijke ingrepen 

in de binnenstad financieel aan te jagen en (mede)-mogelijk 

te maken. 

PS 13.07.2016 01.12.2016  

M 2016-23; toegankelijk GS wordt verzocht om inzichtelijk te maken welke PS 13.07.2016 01.12.2016  
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Drenthe consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de 

wetgeving ten aanzien van het thema toegankelijkheid voor 

provinciale beleidsterreinen heeft en de Staten hierover in 

het najaar (2016) via een te organiseren Masterclass te 

informeren. 

M 2016-25; 

Bibliotheekfunctie 

GS wordt verzocht om met een voorstel te komen om de 

gevolgen voor de herverdeling van de beschikbare middelen 

voor Biblionet voor de kleineren gemeenten te 

compenseren, met dien verstande dat voor het jaar 2017 als 

ook voor het tijdpad 2018-2019 financiële dekking wordt 

gevonden uit de begroting. Om daarmee de toegankelijkheid 

van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe te 

garanderen en de innovatieagenda van Biblionet voor alle 

Drentse gemeenten duurzaam vorm te kunnen geven. 

Om met betrokken partners (gemeenten, Biblionet, en de 

Koninklijke Bibliotheek) werk te maken van een integrale 

visie op toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in 

dunbevolkte gebieden om daarmee het sociaal-culturele 

klimaat te versterken. 

PS 13.07.2016 09.11.2016 √ Afgehandeld bij brief van 16 september jl. 

M 2016-29; Sociaal 

ondernemen 

GS wordt verzocht om in het najaar van 2016 te komen met 

een verkennende notitie Sociaal Ondernemerschap, met 

daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie 

om deze sector te versterken. 

PS 13.07.2016 01.11.2016  

 




