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

 

Woensdag 25 mei 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 25 mei 2016 is als bijlage opgeno-

men bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

G. Serlie (voorzitter) 

A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

F. Bergwerf (50PLUS) 

H.J.L. Bronts (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) 

B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

H. Greven (Sterk Lokaal), tot 17:30 uur 

R.H.H. Koch (PvdA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) 

R. du Long (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

D. van der Meijden (PVV) 

W.L.J. Moinat (SP) 

P. Moltmaker (VVD), tot 17:00 uur 

H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

D. Oosterveen (Sterk Lokaal) tot 18:25 uur 

mevrouw H.R. Siertsema (D66) tot 18:15 uur 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

N. Strolenberg (D66) 

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

S.J. Vegter (CDA) tot 18:00 uur 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

C.Bijl (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

H.G. Jumelet (CDA) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) tot 15:00 uur 

 

Verder aanwezig: 

E. v.d. Sluis, directeur SNN, agendapunt 8 

 

Afwezig: 

R.A.A. Bosch (PvdA) 

F.D. Duut (50PLUS) 

J. Pottjewijd (PVV) 

J. Smits (VVD) 

 

J.Tichelaar, Commissaris van de Koning 

 

 

 

 

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

De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe gedeputeerde, de heer Bijl, welkom. 

 

De heer Bijl, die in de ochtend van 29 mei is geïnstalleerd als gedeputeerde geeft aan de inhoudelijke 

beantwoording van vragen over zijn portefeuille in deze vergadering over te laten aan de overige le-

den van het college van GS.  

De commissie kan zich hier in vinden. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

5.  1
e
 Bestuursrapportage en 2

e
 Begrotingswijziging 2016; Statenstuk 2016-738 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

In meerderheid geven de fracties aan in te stemmen met de nieuwe opzet van de bestuursrapportage; 

helder en overzichtelijk. De PVV is wel van mening dat het niet heeft geleid tot een begrijpelijk stuk, 

het is moeilijk te lezen. Wanneer het niet te begrijpen is, is het voor PS moeilijk om te controleren. 

PvdA en D66 sluiten aan bij deze laatste opmerking.  

De fracties stemmen in met het voorstel van de PvdA om GS te verzoeken na de zomer een bijeen-

komst te organiseren over het dossier Natuur; een update over zowel de inhoudelijk als financiële 

kant. Reden is dat dit dossier ingewikkeld is en lastig te volgen in de verantwoording die wordt afge-

legd. 

 

De fracties kunnen zich over het geheel genomen vinden in het statenstuk maar hebben nog aanvul-

lende vragen. 

Het CDA vraagt of de in hoofdstuk 8 genoemde ontwikkeling van loonkosten niet eerder was voorzien, 

met name dit punt is verantwoordelijk voor het nadelige saldo. Het CDA stelt dat deze structurele toe-

name op termijn leidt tot een beschouwing op de ontwikkeling en beheersing van de personeelskos-

ten. De CU constateert dat door de inpassing van subsidie voor het Shakespeare theater de talent-

ontwikkeling en innovatie binnen de provinciale podiumkunsten beperkt zijn gebleven. De CU wil hier 

graag een toelichting op. De fracties van PvdA, PVV en D66 sluiten zich hierbij aan. Daarnaast vraagt 

de CU toelichting op enerzijds de rijksubsidie noordelijke strategie herbestemming en de budgetge-

volgen vanwege herbestemming van leegstaande panden. 

De SP merkt op het goed te vinden dat de subsidie voor OV-kosten van mbo-scholieren (16 en 17-

jarigen) nu door de provincie is opgepakt, maar waarom alleen voor het 2
e
 halfjaar van 2016? 

GL geeft aan dat het college van GS bij de begrotingsbehandeling 2016, onderdeel verhoging van de 

post onvoorzien, heeft toegezegd dat bij iedere bestuursrapportage een overzicht zou komen van 

deze post. Dit overzicht wordt nu gemist.  

De PvdA vraagt aandacht voor de niet behaalde doelen. De vertraging wordt aangegeven, bijvoor-

beeld bij de proeftuin bodemenergie, maar niet waardoor die is veroorzaakt, D66 en SL sluiten hierbij 

aan. 

Daarnaast informeert de PvdA waarom bij de versterking van de regionale innovatie geld uit de post 

‘cultuur en maatschappij’ is gehaald, dit maakt het moeilijk te volgen. 
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Zowel de PVV als de VVD vragen naar de extra uitgetrokken gelden, €500.000 voor ‘Vrijetijdsecono-

mie, samen met het bedrag van vorige jaar is het totaal 1,2 miljoen. Dit budget wordt als hoog ervaren 

door deze fracties. De PVV en D66 informeren ook naar het bedrag van 250.000 euro voor het be-

leidsonderzoek Energie wat wordt hiervoor gedaan? 

Tot slot vraagt de PVV naar het teruggestorte bedrag voor Natuurbeleid (6 miljoen), wat is de relatie 

met de nota relatiegebieden? Voor D66 is het belangrijk dat bij bijvoorbeeld het speerpunt samenwer-

kend Drenthe gekeken wordt naar de behoefte van gemeenten, zij hebben de financiën en voeren de 

taken uit. En vraagt D66 zich af, hoe staat het met de pilot bij Ruimtelijk Drenthe, is hierover meer 

bekend? Sterk Lokaal is van mening dat bij het meerjarenperspectief het belangrijk is dat de algeme-

ne reserve scherp in de gaten moet worden gehouden.  

Tot slot geeft de VVD aan toch blij te zijn met het (geringe) tekort, omdat dit laat zien dat GS leert van 

de opmerkingen uit het verleden door scherper te begroten. Liever een beperkt tekort dat een groot 

overschot. Over de reserve Erica- ter Apel vraagt de VVD of het saldo van ruim 9 ton het bedrag is 

wat niet meer besteed gaat worden en of dit bedrag vervolgens naar de algemene middelen gaat of 

de financiële reserve.  

De fractie van 50Plus geeft desgevraagd aan geen bijdrage te leveren. 

 

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

Gedeputeerde Brink: bedankt voor de complimenten voor de stukken. 

Over de (on)leesbaarheid van de bestuursrapportage geeft hij aan dat gekeken zal worden hoe deze 

in het vervolg leesbaarder kan worden gemaakt.  

De portefeuillehouder personeelszaken, de heer Tichelaar zal bij de bespreking van de Voorjaarsnota 

(VJN) terugkomen op het onderdeel personeel. De toezegging was om 50% te financieren van de 

kosten van OV voor mbo scholieren (16- en 17 jarigen), de kosten hiervoor zijn meegevallen, maar het 

is – in tijd – niet meer gelukt om vanaf 1 januari deze kosten te vergoeden. Vanaf 1 januari 2017 geldt 

een andere financiering. Verder geeft hij aan dat zeker gekeken is welke posten voor de beste dek-

king zorgen, dit naar aanleiding van vragen waarom sommige posten uit een ander programma zijn 

gefinancierd. 

Het project spoorboog Hoogeveen is vertraagd als gevolg van extra onderzoek en het overlijden van 

de projectleider. De gemeente is nu bezig het bestemmingsplan aan te passen. Voor de vrijetijdseco-

nomie is geen extra geld uitgetrokken, het is alleen anders omschreven en zo opgeschreven om juist 

meer inzicht te krijgen. Voor het project Erica – ter Apel geldt dat dit jaar de afrekening volgt en als er 

geld vrijvalt zal dit naar de algemene reserve gaan. 

Gedeputeerde Stelpstra: Bij het beleidsonderzoek Energie waar 250.000 euro voor is uitgetrokken, 

gaat het om het alloceren van geld, er ligt geen voorstel om extra geld beschikbaar te stellen.  

Het gaat hierbij om onderzoek om het beleid te volgen. De pilots over herontwikkeling winkelvastgoed 

is naar achteren geschoven. 

Gedeputeerde Jumelet: Over het speerpunt Energiek Drenthe, onderdeel Cultuur merkt hij het volgen-

de op. Het subsidieverzoek van het Shakespeare theater in Diever is binnengekomen na de begro-

tingsbehandeling. Er is gekozen om het subsidieverzoek te honoreren en hiervoor de post 

talentontwikkeling te gebruiken omdat dit nog niet in gang was gezet en niet gelabeld was aan een 

instelling. Tot slot geeft de heer Jumelet aan dat cultuur natuur soms lastig is te doorgronden, het gaat 

bij de begroting om de ontwikkelopgave, daarnaast komt er geld terug van het Rijk. Hij is van harte 

bereid om dit goed met de staten door te spreken, om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Over de relatienota merkt hij op dat deze is bedoeld voor nieuwe ontwikkelopgaven. Het gaat hier om 

budget uit de vorige bestuursperiode die nu wordt ingezet. De ontwikkelingen op dit dossier hebben 

zijn weerslag op de financiën. 
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Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe na te zullen gaan welke toezegging is gedaan, bij de begrotingsbehan-

deling 2016 i.r.t. verhoging van de post onvoorzien waar het gaat over het aanleveren van een over-

zicht over de stand van zaken van deze post. 

Gedeputeerde Brink: zegt toe dat het onjuiste bedrag in de 1
e
 bestuursrapportage, in de tabel financi-

ele reserve bij het onderdeel bestemmingsresultaat, zal worden aangepast. (JSt: via een Erratum van 

het statenstuk is het bedrag gecorrigeerd) 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat de vraag over de relatie tussen de verkregen rijksubsidie noorde-

lijke strategie herbestemming en de budgetgevolgen voor herbestemming van leegstaande panden, 

schriftelijk zal worden beantwoord. 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn, na het zomerreces een bijeenkomst met de staten te 

organiseren over het dossier Natuur waarbij zowel de stand van zaken inhoudelijk als financieel aan 

de orde komen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat op de PVV na, de fracties aangeven dat het 

statenstuk de A-status kan krijgen. De PVV geeft aan alvorens in te kunnen stemmen met de A-status, 

zij antwoord wil hebben op enkele vragen die zijn uitgezet bij de GS-organisatie. 

 

De voorzitter concludeert dat het statenstuk vooralsnog de B-status behoudt. 

 

6. Jaarstukken 2015, Statenstuk 2016-734 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties zijn tevreden met het positieve resultaat over 2015 en danken diverse partijen voor de 

geleverde stukken. Wel wordt een kanttekening gemaakt over de vormgeving, met name het hanteren 

van verschillende structuren t.o.v. de begroting. Het is min of meer een zoekplaatje geworden wat de 

controlerende rol van PS niet ten goede komt. 

Over het geheel gesproken kunnen de fracties zich vinden in de inhoud van de Jaarstukken. 

VVD, PvdA en de PVV vinden het jammer dat de Jaarstukken niet zijn besproken in de Begeleidings-

commissie Accountant (BCA) voor deze vergadering, de toelichting van de accountant wordt nu ge-

mist. De SP overweegt met een Amendement te komen in de PS vergadering van 8 juni a.s. 

om de overschrijding van de Greendeals in het programma Energie te verrekenen met het jaarreke-

ning resultaat.  

 

De fracties hebben n.a.v. de stukken samengevat nog de volgende opmerkingen en vragen. 

De VVD adviseert GS om de substantiële begrotingsafwijking(en) te reserveren. Revolverende lenin-

gen blijven een risico, ook het CDA vraagt hier aandacht voor. Over deze leningen is, zo geeft de VVD 

aan, een notitie toegezegd, wanneer wordt deze aan PS toegezonden? Wat is de status van de aan-

bevelingen zoals gegeven in het NRK rapport waar het gaat om beheer en onderhoud van wegen? 

GL sluit bij deze vraag aan. 

Verder wil de VVD graag weten wat de stand van zaken is bij de gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. 

Tot slot informeert deze fractie waarom akkerbouwers niet willen meewerken aan het kringloopprinci-

pe in het grondwaterbeschermingsgebied en waarom dit nu wordt geprobeerd bij veehouders? De 

fractie van GL sluit ook bij deze vraag aan. 

De PvdA geeft aan dat de bijzonderheden bij deze Jaarstukken zitten in de financiële afwijkingen die 

tot een positief resultaat hebben geleid waardoor de financiële reserve kon worden aangevuld. De 

verwachting wordt uitgesproken dat met de ambitie van GS onderbestedingen niet c.q. minder aan de 

orde zullen zijn. Over het RSP project Coevorden vraagt de PvdA hoe ver het staat met dit project. 
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De PvdA informeert ook naar het proces om het personeel meer gericht op de ‘buitenwereld’ te laten 

werken. Een (vervolg)informatiebijeenkomst met de directeur-secretaris om het proces ook als PS te 

kunnen volgen wordt op prijs gesteld. D66 sluit aan bij dit verzoek. 

Voor het CDA zit de echte duiding van de Jaarstukken in de onderbesteding van diverse program-

ma’s. Ook de fracties van D66 en de CU maken hier opmerkingen over. Het CDA gaat er van uit dat 

het nu op de uitvoering aankomt en onderbesteding van de baan is. 

Naast het door GS genoemde voorstel om de overschrijding van de Greendeals te verrekenen met het 

vrij besteedbare resultaat van 3,2 miljoen, stelt de SP voor om dit ook te doen met Duurzame krimp- 

regeling. Verder gaat de SP er vanuit dat het erfgoedbeleid in de goede zin van het woord wordt ge-

wijzigd en situaties als bij (het verhoogde erf naast een monumentale boerderij) Lhee niet meer zullen 

voorkomen. Ook wordt gevraagd naar Sensor Univers, is de finale afrekening inmiddels een feit? Tot 

slot vraagt de SP om een uitgebreide uitleg op de (mogelijke) schade voor de provincie v.w.b. Attero. 

De PVV kan zich vinden in het positieve resultaat, maar tekent daarbij wel aan het niet altijd eens te 

zijn met het gevoerde beleid. De opmerking over revolverende leningen gelden ook voor het MKB. 

Waarom staan er bij het onderdeel Waterhuishouding zoveel ‘vakjes op oranje? In de gezondheids-

zorg zijn duizenden plaatsen verdwenen door het afsluiten van het ‘Kunduz’ akkoord in Den Haag en 

als reactie gaat de provincie Drenthe een congres over gezondheidszorg organiseren. 

Tot slot geeft de PVV aan te pleiten voor een zo klein mogelijke provinciale organisatie nu is gebleken 

dat de omvang van de flexibele schil niet reëel is. 

D66 geeft aan dat het goed is om onderscheid te maken tussen doelstelling, geplande en gerealiseer-

de resultaten. Dat is nu niet altijd even helder. Het is een uitdaging om dit goed aan te scherpen. Is 

GS tevreden over de voortgang en zo ja, waar blijkt dit uit? D66 ziet graag wat het oplevert en dan niet 

alleen in financiële zit. En hoe stuurt GS op de ‘stoplichten’ methodiek? Verkeersslachtoffers vallen 

met name onder ouderen hoe is dit geconstateerd en wat gaat GS hieraan doen? Wat is de stand van 

zaken mb.t het bedienen op afstand als het gaat om de vaarveiligheid. Tot slot geeft D66 aan minder 

tevreden te zijn over de zichtbaarheid van Drenthe in Den Haag en Brussel, welke acties worden on-

dernomen als het gaat om interpersoonlijk relatiemanagement? 

Voor de CU is naast alle positieve resultaten de vraag hoe het zit met het voorspellende karakter van 

de organisatie nu sprake is van zoveel onderbesteding. Moet er iets gedaan worden aan monitoring 

om het realiteitsgehalte te verbeteren? Bij de versterking van de economische structuur is sprake van 

overbesteding. Hoe stuurt GS hier op en in hoeverre worden PS hierbij betrokken? 

Tot slot vraagt de CU zich af of de afspraak om 80 miljoen euro als financieringsreserve te hebben 

een afspraak is die in beton is gegoten, moet deze afspraak niet opnieuw ter discussie worden ge-

steld? Ook de fractie van GL stelt zich deze vraag. 

GL merkt op dat de fractie over het behoud van de gescheperde schaapskuddes bij de VJN en de 

Cultuurnota zal terugkomen. Verder sluit GL zich aan bij meerdere aspecten die door de andere frac-

ties zijn genoemd. Dit geldt ook voor SterkLokaal die aanvult met de opmerking dat door de toenmali-

ge gedeputeerde financiën is toegezegd dat naar de mogelijkheid zou worden gekeken om de opcen-

ten te bevriezen op het niveau van 2015. 

 

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

Gedeputeerde Brink: Er is scherp begroot, wat ook juist is, maar een resultaat van 25 miljoen op een 

begroting van 250 miljoen is inderdaad veel. Soms worden zaken net niet uitgevoerd in een jaar waar-

in dit is begroot, of op een ander dan verwacht moment verrekend zoals bij Prolander. Het zo nauw-

keurig mogelijk begroten is constant een bespreekpunt in GS. Voor de revolverende fondsen is terecht 

aandacht gevraagd. Over het onderhoud van wegen merkt hij op dat voorheen ook onderhoud werd 

gepleegd als dit nog niet strikt noodzakelijk was, nu wordt meer gekeken vanuit een egalisatiereserve 

met als voordeel een vlak onderhoudsprogramma zoals ook in het NRK rapport is gepleit. GS zijn, zo 

geeft de heer Brink aan, zeker bereid om de resultaten meer naar voren te laten komen in der rappor-

tage, bijvoorbeeld door in te zoomen bij 1 of 2 projecten. 
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Voor een overzicht van de reserves waarna is gevraagd verwijst hij naar de begroting. 

Voor wat betreft het project RSP/Coevorden wordt door hem opgemerkt dat momenteel de schop de 

grond ingaat.  

De heer Tichelaar zal als portefeuillehouder personeel bij de behandeling van de VJN inzicht geven 

hoe het staat met de organisatieontwikkeling. Er zal een goed moment moeten worden gezocht voor 

een toelichting over de organisatieontwikkeling, voor of na behandeling van de VJN. De afrekening 

van Sensor Univers is binnenkort een feit en zal in de 2
e
 bestuursrapportage worden opgenomen. 

Over hoe Drenthe in economische zin op de kaart te zetten en ondernemers naar hier te halen is con-

stant onderwerp van gesprek met het SNN en de afdeling economie. Over de vaarveiligheid met de 

brugbediening op afstand merkt de heer Brink op dat deze in orde is. Dat is wat anders met het aantal 

fietsongelukken, die helaas toe nemen. Een exacte oorzaak is niet aan te geven, landelijk is het beeld 

dat de e-bikes hieraan bijdragen. Ook blijven mensen langer mobiel. Bij de VJN zal GS komen met 

een voorstel over de opcenten. 

Tot slot geeft gedeputeerde Brink aan dat de hoogte van de financieringsreserve, 80 miljoen een af-

spraak is met PS. Als er goede plannen zijn kan altijd de hoogte van de reserve weer in discussie 

komen. 

Gedeputeerde Stelpstra: Greendeals lopen prima, zelfs zo goed dat sprake is van een overschrijding. 

Dit heeft geleid tot het gebruiken van het budget voor het volgende jaar. De SP stelt voor om het met 

het jaarrekening resultaat te vereffenen. (ook bij duurzame krimp wordt dit door de SP voorgesteld) 

Een sympathiek idee maar GS kiest hier niet voor. Bij de VJN wil GS komen met een voorstel om 

500.000 euro uit een RSP reserve toe te delen aan het programma Energie omdat de Greendeals een 

behoorlijk beslag op de begroting hebben gelegd. Over de resultaten van de Greendeals verwijst hij 

naar de hierover gevoerde discussie in de commissie OGB van 18 mei jl. Ter aanvulling geeft hij aan 

dat zeker wordt gestreefd naar resultaten maar dat het vaak ook een kwestie is van voor welke re-

kenmethode wordt gekozen om de resultaten te meten. GS hebben bewust gekozen voor de statistiek 

van het CBS. De jaarrekening van Attero komt binnenkort. Rondom het dossier Water staan in de 

stukken ‘het stoplicht’ nog vaak op oranje. De reden hiervoor is dat er veel overleg plaats vindt, wat tijd 

kost, dit geeft de vertraging.  

Gedeputeerde Jumelet: Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen is beëindigd (GUR), maar gaat verder 

onder een nieuwe naam namelijk Rheebrug. De water- en natuuropgave staat nog steeds en zal moe-

ten worden uitgevoerd. De tekst bij het project grondwaterbeschermingsgebied is iets te kort omschre-

ven. Het project is niet verder gekomen omdat het te breed was omschreven waardoor het moeilijk 

was om mee te werken. Er komt nu, in overleg met de sector een passend voorstel waarbij ook de 

melkveehouders worden betrokken. Op die manier voldoet het meer aan de wens van de sector. 

Bij pgr 7, Dynamiek in de Leefomgeving, zullen de baten en lasten in het vervolg meer inzichtelijk 

worden gemaakt.  

Het onderdeel schaapkuddes zal bij de VJN aan de orde komen, GS komt hierbij met een voorstel. 

Tot slot geeft de heer Jumelet aan dat v.w.b. de zorg in Drenthe regelmatig gekeken wordt wat de 

stand van zaken is, soms gebeurt dit in de vorm van een conferentie. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in het najaar van 2016 te komen met een notitie over revolverend finan-

cieren. 

Gedeputeerde Brink: zegt toe een werkbezoek te organiseren bij het RSP project Coevorden in het 

najaar 2016. 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe een bijeenkomst te organiseren met de woordvoerders Attero zodra 

de jaarrekening is ontvangen. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de meerderheid van de fracties de status 

van het stuk wil wijzigen in de A-status, echter de SP heeft aangegeven een amendement te overwe-

gen waardoor de B-status gehandhaafd blijft. 

 
7. NV NOM; aanpassing eigendoms- en zeggenschapsverhouding; Statenstuk 2016-737 

 

Voorafgaand aan de behandeling geeft de voorzitter aan dat op 18 mei jl. de commissie door GS is 

geïnformeerd over de overname van de aandelen. Er is, aldus de voorzitter geen noodzaak meer om 

technische vragen te stellen.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties kunnen zich vinden in het voorstel. De fracties hebben nog enkele aanvullende vragen. 

Meerdere fracties vragen of de zeggenschap ook daadwerkelijk verzilverd gaat worden. 

De PvdA vraagt om ruimte voor minder risicomijdend gedrag van de NOM, hoe kijkt GS hier tegen-

aan? En hoe zit het met de terugploegregeling? 

Ook wordt aandacht gevraagd voor sociale ondernemingen. De PvdA zal hiervoor een motie indienen 

bij de behandeling van het statenstuk in PS vergadering van 8 juni a.s. De CU vraagt hoe GS gaat 

zorgen dat de noordelijke provincies met een gezamenlijk geluid komen. Ook informeert deze fractie 

hoe zeker het is dat het Rijk, c.q. het ministerie van EZ, de bijdrage van 1 miljoen blijft investeren in de 

NOM. Verder zou de CU graag in opiniërende zin betrokken willen worden bij het werkplan van de 

NOM. Het CDA sluit hierbij aan. De SP is van mening dat de rol van PS niet voldoende is uitgewerkt in 

het stuk. Voor de PVV is het de vraag of de provincie, via de NOM, wel moet in bepaalde risicovolle 

ondernemingen moet stappen. 

D66 vraagt wat deze overname voor MKB bedrijven in het Noorden gaat betekenen. 

Tot slot geeft SL aan dat uit het stuk en de gegeven informatie door GS blijkt dat goed is nagedacht 

over deze overname. 

  

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

Gedeputeerde Brink: dankt voor de verkregen steun. Het is geen doel op zich om aandelen te verwer-

ven als provincie, maar een middel. De NOM heeft naast aandelen ook leningen en participaties. 

De terugploegkorting, 40% van de aandelen komt terug in de Noordelijke economie, past in het idee 

hoe GS hier mee om willen gaan. Zeggenschap was voor GS het belangrijkste. Het ministerie van EZ 

heeft het tot nu toe prima gedaan op dit dossier. De tijd zal het leren of dit zo blijft. Aan de invloed, de 

zeggenschap gaat GS werken. Hij stelt voor om vaker met PS te sparren over de NOM in de vorm van 

een informatieve sessie. Ook kan PS geïnformeerd worden over het werkplan van de NOM. De heer 

Brink  

Geeft aan dat het werkplan onder de bedrijfsvoering valt en dus geen onderwerp van discussie van 

PS kan zijn. Dit is aan het DB. Over de aangekondigde motie van de PvdA merkt hij op hierover graag 

in gesprek te willen gaan om te zien of de motie haalbaar is. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe met enige regelmaat een informatieve sessie te willen organiseren over 

de NOM. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de meeste fracties zich kunnen vinden in het 

voorstel, maar vanwege de aankondiging van de PvdA om tijdens de PS vergadering met een motie te 

zullen komen, de B-status gehandhaafd blijft. 

 

8. SNN-jaarstukken 2015; brief van het college van GS van 14 april 2016l 

 

Aanwezig namens het SNN, de heer Van der Sluis, directeur. 
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Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties kunnen zich vinden in de voorgelegde stukken. Er worden geen zienswijzen ingediend, 

wel geven de fracties, kort samengevat het volgende aan. 

De VVD geeft aan dat zowel de accountant als de Rekeningcommissie SNN naar de stukken hebben 

gekeken. Ze gaan er van uit dat deze in orde zijn. N.a.v. de brief van (voorheen) de denktank SNN  

(nu werkgroep SNN): de structuurverandering is doorgevoerd maar heeft blijkbaar nog niet het ge-

wenste resultaat gehad. De werkgroep kan de opdracht krijgen om met voorstellen te komen wat er 

speelt bij het SNN om zo de invloed die PS wil hebben duidelijker te krijgen 

Het CDA sluit bij deze opmerking aan. Ook zou het mooi zijn wanneer de Statenleden uit Fryslân en 

Groningen willen aansluiten bij de initiatieven van de Drentse werkgroep SNN. Tot slot benadrukt het 

CDA dat het SNN een belangrijk instrument is om de doelstellingen te realiseren m.n. de economische 

innovatie. De SP stelt een aantal detailvragen over de verschillende bedragen die over o.a. het MIRT 

worden genoemd. Verder vraagt deze fractie of , nu het SNN aanzienlijk minder uitvoeringskosten 

heeft, deze middelen niet ingezet kunnen worden voor het programma Vitaal Platteland. Tot slot geeft 

de SP aan de werkgroepen SNN en DrEUn elkaar niet in het vaarwater moeten gaan zitten.  

Zowel de fracties van PvdA als D66 geven op de laatste vraag de reactie dat hierover na discussie 

afspraken zijn gemaakt in de werkgroepen. Hoewel er raakvlakken zijn, is SNN het grote thema en zal 

om die reden een zelfstandig onderwerp blijven. De werkgroep SNN gaat over de informatiepositie 

van PS. De werkgroep DrEUn gaat over de rol van Europa in Drenthe en omgekeerd. 

De PvdA vraagt aandacht voor monitoring, hoe hiermee om te gaan. De statenleden zouden hierdoor 

meer inzicht moeten krijgen in wat het effect is van de bedragen die naar het SNN gaan. En hoe kan 

het dat er geen gezamenlijk strategie is als het gaat om internationalisering? Tot slot geeft de PvdA 

aan dat de lobby efficiënter zou kunnen. De CU haakt hierop aan door te vragen of de Noordelijke 

lobby agenda beschikbaar is en zijn er resultaten bekend van de lobby? Ook wil deze fractie graag 

extra inzet voor de noordelijke MKB bedrijven. 

De PVV geeft aan content te zijn dat de tekorten bij het SNN teruglopen. Er worden veel taken uitge-

voerd bij het SNN hierover zou de fractie graag informatie willen ontvangen over wat wel en wat niet 

werkt. Verder geeft de PVV aan gecharmeerd te zijn van revolverende fondsen, het SNN is hier voor-

zichtig mee, dit in tegenstelling tot de provincie, wat is de reden? 

D66 maakt een compliment voor het digitale jaarverslag. De volgende bijeenkomst van de werkgroep 

SNN is in Groningen waarbij het thema zal zijn: de noordelijke lobby agenda. 

 

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

Gedeputeerde Brink: Hij is blij met de betrokkenheid van PS met het SNN. Het SNN is een belangrijke 

partner, in het verleden is er 100 miljoen euro weggezet. Ook voor Den Haag is dit zichtbaar. 

De Haagse lobbyagenda is beschikbaar, de Brusselse agenda nog niet. Hij wijst er op dat de invloed 

van Brussel belangrijk is voor de komende (TK)verkiezingen in maart 2017. 

Voor het terugdringen van de tekorten is veel werk verzet. Met de PvdA is hij van mening dat de moni-

toring beter kan. Internationalisering is constant onderwerp van discussie.; samenwerkingsverbanden 

zijn echter geen doel op zich. Er wordt van alles gedaan om het MKB beter te bereiken en om ze te 

helpen bij ingewikkelde aanvragen. Tot slot geeft hij aan dat het NIA (Noordelijke innovatie agenda) in 

juni 2016 opnieuw zal worden opengesteld.  

De heer Van der Sluis, directeur SNN: Hij is content met de betrokkenheid van de commissie met het 

SNN, dat geeft een gevoel van samenhorigheid. Ook de nieuwe voorzitter van het SNN, de heer Paas 

(CdK, Groningen) hecht zeer aan samenwerking. Over het MIRT merkt hij op dat dit zich volledig richt 

op het MKB. Het klopt dat er verschillende bedragen worden genoemd dit wordt mede veroorzaakt 

door de som aan cofinanciering. Verder geeft hij aan dat de controle druk zal afnemen, dat is in het 

belang van de ondernemers 
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De voorzitter sluit de beraadslaging en geeft aan dat de stukken van het SNN afdoende aan de orde 

zijn geweest. 

 

9. Beantwoording vragen van de SP over Salaris directeur GAE; brief van GS van 10 maart 

 2016 (Geagendeerd op verzoek van de fractie van de SP) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De SP geeft als toelichting op de agendering aan dat zij van mening zijn dat zolang GAE in over-

heidshanden is het reglement van de Raad van Commissarissen (RvC) zodanig moet zijn opgesteld 

dat ook externe inhuur moet vallen on de Wet normering topinkomens (WNT). Dat GS namens PS een 

brief naar de RvC zou moeten sturen waarin ze haar afkeuring uitspreekt over het feit dat de RvC de 

beloning heeft goedgekeurd. Ook verzoekt de SP aan het college van GS om PS te informeren of er 

bij andere verbonden partijen het nog steeds mogelijk is om vergoedingen te betalen boven de WNT 

norm. 

De reactie van de andere fracties is als volgt. 

In meerderheid geven de fracties aan dat de gegeven antwoorden van GS formeel wel juist zijn, maar 

dat zij zich inhoudelijk/moreel hierin niet te kunnen vinden. 

Met uitzondering van de VVD spreken de fracties zich uit tegen de hoogte van de verstrekte vergoe-

ding. Het CDA noemt de vergoeding wel hoog maar is van mening dat het niet nodig is om hierover 

een afkeuring te laten blijken omdat de Balkenende norm niets regelt over inhuur. 

De PvdA geeft aan met verbazing kennis te hebben genomen van de hoogte van de vergoeding. Zo 

spoedig mogelijk zou dit moeten worden aangepast aan de WNT, die geldt ook voor inhuur. De CU 

sluit hier bij aan. 

De PvdA stelt voor om door de onderzoekers van de Statengriffie, via de Commissie van Onderzoek, 

een flexnotitie op te laten stellen hoe de beloning bij andere verbonden partijen is geregeld. 

D66 en de SP sluiten hierbij aan. 

GL gaat nog een stap verder en wil dat het uitgegeven bedrag (boven de Balkenendenorm) terug 

wordt gegeven aan de aandeelhouders. Ook zou deze extreem hoge beloning met onmiddellijke in-

gang gestopt moeten worden. Aandeelhouders kunnen zich niet verschuilen achter de RvC maar 

moeten zelf in actie komen. De fractie van SterkLokaal (SL) is van mening dat het niet zo moeilijk 

moet zijn om iets te doen aan de hoge salariëring. Ten slotte gaat het hier wel om een overheidsbedrijf 

met overheidsgeld. Los van GS zou ook PS zelf met haar afkeuring kunnen komen richting de RvC, 

D66 sluit bij deze laatste opmerking aan. 

De VVD is van mening dat de beantwoording duidelijk is. Bij inhuur is de Balkende norm niet van toe-

passing. Verbonden partijen moeten zich aan de wet- en regelgeving houden. Aanvullend onderzoek 

is niet noodzakelijk. De PVV begrijpt de verontwaardiging van de SP. Als overheidsbedrijf zou je dit 

niet moeten willen.  

D66 is getroffen door de vraagstelling van de SP en spreekt haar waardering hierover uit. Het gaat 

hier over de periode 2009-2012. De WNT was toen nog niet van toepassing. Wel mag van GS een 

actievere houding worden verwacht. 

 

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

Gedeputeerde Brink: de gegeven antwoorden zijn formeel juist gelet op de hiervoor geldende regle-

ment (art. 10, 1
e
 lid). In 2009 was de WNT nog niet van toepassing. Het heeft niet veel zin om terug te 

kijken en afkeuring uit te spreken. Dat laatste is zeker niet aan de orde omdat gehandeld is binnen de 

afspraken die zijn gemaakt. De huidige RvC was toen nog niet aangetreden. Verbonden partijen die-

nen zich te houden aan de WNT.  

Wanneer alle aandeelhouders dit willen zal de RvC hiermee rekening moeten houden. Hij geeft aan 

zich hiervoor te willen inzetten. 
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De door de PvdA gevraagde gegevens, hoe het beloningsbeleid is geregeld bij verbonden partijen, 

kan ook door GS worden geleverd. 

Desgevraagd geeft de PvdA aan te kiezen voor een flexnotitie opgesteld door de Statengriffie. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe dat hij de eerst volgende aandeelhoudersvergadering van GAE zal aan-

geven dat wat Drenthe betreft, de lijn van de beloning, de Wet Normering Topinkomens (WNT) moet 

zijn. De reactie van de overige aandeelhouders zal hij terugkoppelen aan PS. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de mededeling dat op verzoek van de PvdA nog een flexnoti-

tie komt over het beloningsbeleid bij verbonden partijen. 

 

 

10. Drentse Duitsland Agenda; brief van het college van GS van 9 maart 2016 

 (Geagendeerd op verzoek van de fractie van de CU) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De CU geeft een toelichting op de agendering van de Drentse Duitsland Agenda en biedt gedeputeer-

de Bijl de eigen economische groeiagenda voor de grensregio aan (opgesteld door CU in Groningen 

en Drenthe in 2015). De kernvraag van de CU is of een Drentse Duitsland Agenda niet door PS zou 

moeten worden vastgesteld. Een Agenda is onvoldoende concreet. Er is focus nodig om resultaat te 

behalen, en wat zijn de concrete te behalen doelen waaraan wordt gewerkt? 

De overige fracties geven de volgende reactie. 

De fracties spreken hun waardering uit over de statenmemo grensoverschrijdende samenwerking. 

Met uitzondering van GL en SL steunen de fracties het voorstel van de CU om de Drentse Duitsland 

Agenda door PS te laten vaststellen. GL wijst er op dat de discussie over deze agenda, inclusief de 

notitie van de CU, ook aan de orde is geweest in de werkgroep DrEUn. Het is niet persé noodzakelijk 

dat PS deze agenda vast gaat stellen. 

Meerdere fracties vragen aandacht voor de Duitse taal als een van de drempels om weg te halen. Het 

CDA noemt ook de ervaring uit pilotprojecten die meegenomen kunnen worden alsmede de rol van de 

EDR die belangrijk is. De SP heeft uit de gehouden Statenontmoeting meegenomen, dat het belang-

rijk is om te denken in één functionele arbeidsregio. Het gaat er tenslotte om mensen aan het werk te 

krijgen en niet om zo over de grens te krijgen. De SP stelt voor om van de grensregio een experimen-

teerregio te maken. D66 sluit bij dit laatste voorstel aan. 

De PvdA wijste er op dat de nieuwe gedeputeerde (dhr. Bijl) de kans moet krijgen om zich in het on-

derwerp te gaan verdiepen. SL sluit hierbij aan, maar ook bij GL om het onderwerp te bespreken in de 

werkgroep DrEUn. 

De PVV wijst op het verschil in mentaliteit in Drenthe en in Duitsland. Voor samenwerking is veel ge-

duld nodig. Het is daarom belangrijk dat aan beide kanten van de grens (bestuurlijk) dezelfde prioritei-

ten worden gesteld. De fractie vraagt of GS het Duits op middelbare scholen wil bevorderen en aan 

willen geven hoe ze dit willen doen. Maar ook om meer culturele kennis over Duitsland als prioriteit op 

te nemen. 

Voor de VVD is het belangrijk dat de Drentse Duitsland Agenda wel ijkmomenten heeft om de voort-

gang en het resultaat te volgen. GS kan hierbij ook kijken naar de gehouden Statenontmoeting en de 

CU economische groeiagenda. 

D66 geeft tot slot aan dat de mentaliteit van ’zwiegen, jaoknikken en niks zeg’gen’ aan beide kanten 

van de ‘grub’ hetzelfde is. D66 staat een korte heldere agenda voor waarbij ook de meertaligheid 

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

Gedeputeerde Jumelet: schetst de historie van de Drentse Duitslandagenda. Hij geeft aan het een 

goed idee te vinden om de agenda door PS te laten vaststellen. De in de commissie gegeven input, 

de Statenontmoeting, de Statenmemo en de inbreng van de CU kunnen hierbij worden betrokken.  

Het is belangrijk om wel een focus aan te brengen in de agenda. 

Het is goed om het blijvend te hebben over dit onderwerp. Op dit moment wordt in Drenthe en in 

Duitsland zeker niet stil gezeten wat dit onderwerp betreft, zo is er samenwerking op het gebeid van 

zorg. Hierover verschijnt 26 mei a.s. een persbericht. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe dat in het vierde kwartaal 2016 een Drentse Duitsland Agenda aan 

PS wordt voorgelegd ter vaststelling. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de opmerking dat het onderwerp nog dit jaar weer aan de 

orde zal komen, om de Drentse Duitslandagenda door PS te laten vaststellen. 

 

 

11. Verslag vergadering 30 maart 2016 en de lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 30 maart 2016 wordt vastgesteld. 

 

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

gehecht. 

 

 

12. Ingekomen stukken 

 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

De fractie van D66 vraagt bij A5 (brief van GS van 28 april 2016 over toekomst chemiecluster Zuid-

oost-Drenthe) welke acties zijn ondernomen. Meer informatie zou prettig zijn. 

De PVV geeft aan dat deze brief op verzoek van de fractie is geagendeerd voor de Statencommissie 

OGB van 22 juni a.s. (JSt: het Presidium heeft niet ingestemd met agendering voor de OGB vergade-

ring van 22 juni a.s., i.v.m. het ontbreken van een onderbouwing van de PVV) 

 

Gedeputeerde Brink: er wordt goed samengewerkt op het chemiecluster. Onderwijs en arbeidsmarkt is 

dé sleutel om meer werk te krijgen. Ook wordt nauw samengewerkt met Zwolle. Nadere toelichting is 

mogelijk.  

 

 

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

 

IPO-aangelegenheden: 

Er zijn bij dit punt geen vragen en/of opmerkingen 

 

SNN-aangelegenheden: 

Er zijn bij dit punt geen vragen en/of opmerkingen 

 

EU-aangelegenheden: 

Er zijn bij dit punt geen vragen en/of opmerkingen 
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Verbonden partijen: 

De fractie van D66 informeert wanneer de Jaarrekening van GAE kan worden verwacht. 

 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat zodra dit bekend is, de Statengriffie hierover een mail tegemoet kan 

zien. (JSt: vanuit de GS organisatie is het volgende bericht ontvangen: 

 

Het is aan het bestuur van GAE NV om de Jaarstukken over 2015 te publiceren en te deponeren bij 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zodra dat heeft plaatsgehad, ontvangt de provin-

cie als aandeelhouders ook de Jaarstukken. GS zal daarop het proces starten om ook de leden van 

Provinciale Staten spoedig te informeren.)  

 

 

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:35 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 juni 2016. 

 

 

 

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

29 juni 2016. 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 25 mei 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Verordening 

rechtspositie, GS, PS en 

cie.leden; evaluatie 

Commissaris van de Koning: zegt toe dat de Verordening 

rechtspositie, gedeputeerden, statenleden en commissieleden, 

zal worden geëvalueerd. 

 

02.12.2015 01.04.2016 Stand van zaken: CdK geeft aan dat de evaluatie 

in juni of juli 2016 aan PS zal worden 

aangeboden. 

 

√ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

2. RSP/REP Emmen Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag om meer 

duidelijkheid te verschaffen over 11,4 miljoen euro RSP/REP 

(gemeente Emmen) schriftelijk te zullen beantwoorden.  

 

20.01.2016 20.04.2016 FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Stelpstra:  

Er wordt gewerkt aan een mid-term review. De 

verwachting is dat Emmen hiermee binnenkort 

komt.  

 

√ Afgehandeld bij brief van 6 juni 2016 

 

3. Promotie ondernemend 

Drenthe 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, aandacht te 

zullen besteden aan de zogenoemde ‘pareltjes van Drenthe’. 

 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016 √ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

4. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, extra 

aandacht te besteden aan circulaire economie. 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

√ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

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

informatieve discussiebijeenkomst te organiseren over 

circulaire economie. 

 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

6. Sociaal beleid; 

bijeenkomst leefbaarheid 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe een bijeenkomst te 

organiseren om invulling te geven aan hoe het onderdeel 

sociaal in het kader van leefbaarheid kan worden ingevuld. 

 

30.03.2016 01.07.2016  



 

Versie 13 juni 2016 2 

7. 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  

8. 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  

 

 
9. 1

e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Brink (Bijl) zegt toe dat het onjuiste bedrag in de 

1
e
 bestuursrapportage bij het onderdeel bestemmingsresultaat 

zal worden aangepast. 

 

25.05.2016 08.06.2016 √ Afgehandeld, met het versturen van een 

Erratum op 3 juni 2016 

10. 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  

11. 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  

12. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe een bijeenkomst te 

organiseren met de woordvoerders Attero zodra de 

Jaarrekening is ontvangen. 

 

25.05.2016 01.07.2016  √ Afgehandeld: bijeenkomst staat gepland voor 

29 juni 2016  

13. 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  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. Schaapskuddes Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer bij normaal 16.12.2015 01.06.2016  
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functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de 

schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een 

oplossing.   

 

(PS) 

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  

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  

 
 

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.  

 



 

Versie 13 juni 2016 4 

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 

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 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 
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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  
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