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

 

Woensdag 28 juni 2017 

 

 

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 28 juni 2017 is als bijlage opgeno-

men bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

de heer A. van den Berg (ChristenUnie) tot 

17:00 uur 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer F. Bergwerf (50PLUS) 

de heer H.J.L. Bronts (PVV) 

de heer J.A. van Dalen (D66) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) tot en met 

agendapunt 6. 

de heer F.D. Duut (50PLUS) 

de heer H. Greven (Sterk Lokaal) 

mevrouw A.E. van der Ham (Sterk Lokaal) 

de heer R.H.H. Koch (PvdA) 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

de heer R. du Long (PvdA) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

de heer W.L.J. Moinat (SP) 

de heer P. Moltmaker (VVD) 

de heer K. Neutel (CDA), tot en met agendapunt 8 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV) vervangt  

dhr. Pottjewijd 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

 

Afwezig: 

de heer R.A.A. Bosch (PvdA) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

 

 

 

 

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

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom geeft vervolgens aan dat enkele leden 

van de Statencommissie OGB aanwezig zijn om deel te nemen aan de bespreking over het Jaarver-

slag DEO. 

Daarnaast worden de leden van de NRK van harte welkom geheten. 

 

Vaststelling agenda 

De voorzitter stelt voor om eerst agendapunt 6, ‘Ontwerp-begroting 2018 c.a. Noordelijke Rekenka-

mer’ te behandelen en daarna agendapunt 5, ‘Bovenregionale kunstijsvoorzienig in Drenthe’. 

Indien laatst genoemd agendapunt voor 17:00 uur is afgerond stelt hij verder voor om aansluitend 

agendapunt 8, ‘Uitwerking motie Bibliotheekfunctie’, en daarna het ‘Jaarververslag van DEO’, agen-

dapunt 7 te behandelen. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

3. Mededelingen 

 

Gedeputeerde Jumelet deelt mee dat hij in de Statencommissie OGB heeft aangegeven met een brief 

te zullen komen over de stand van zaken van de herintroductie van Groot Wild, in het bijzonder het 

Edelhert. Hierover zou een brief naar PS worden gestuurd i.o.m. de provincie Fryslân waarin het pro-

ces zou worden beschreven en de te nemen vervolgstappen. 

Echter op 22 juni jl. is in de stuurgroep vergadering van het Regionaal Landschap Drents-Friese Wold 

geconstateerd dat er géén draagvlak is voor de herintroductie van de Edelhert. 

De aan PS te zenden brief zal hierop worden aangepast. 

 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe aan PS een brief te zullen sturen over de stand van zaken van de 

herintroductie van Groot Wild waarbij de recente conclusie van de stuurgroep van het Regionaal 

Landschap Drents-Friesewold. (JSt: toegezonden d.d.12 juli 2017) 

 

GL geeft aan deze brief, na binnenkomst te willen agenderen voor de Statencommissie OGB van 

6 september a.s. Tevens maakt de fractie melding van het eventueel indienen van schriftelijke vragen 

e.e.a. afhankelijk van de inhoud van de brief.  

 

4. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag. 

 

 

5. Ontwerp-begroting 2018 c.a. Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2017-788 

 

Namens de NRK zijn aanwezig, mevrouw M.Ch.A. Smilde, bestuursvoorzitter en de heer M. Herweijer 

directeur NRK. 

Door de fracties van Sterk Lokaal, de VVD en D66 worden vragen gesteld aan de NRK, over ICT af-

schrijving en investering en over de (geringe) kosten voor vorming en opleiding. 

Mevrouw Smilde vraagt na beantwoording van de vragen om suggesties voor het Onderzoekspro-

gramma van de NRK. Dit programma wordt aan het einde van jaar vastgesteld. Vanuit de provincies 

Fryslân en Groningen zijn inmiddels suggesties binnengekomen. 
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Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties van D66, CDA, VVD, PvdA en Sterk Lokaal voeren het woord en geven aan het een goed 

leesbaar stuk te vinden, blij te zijn met een positief resultaat over 2016 en in te stemmen met de be-

groting voor 2018. Het NRK is een belangrijk instituut.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met het voorstel om de B-status van het stuk te wijzigen in de A-

status. 

De commissie stemt hiermee in. 

 

6. Provinciale bijdrage uit Investeringsagenda voor de realisatie van een bovenregionale 

 kunstijsvoorziening in Drenthe; Statenstuk 2017-801 

 

Van het recht om in te spreken wordt gebruik gemaakt door: 

1. de heer J. Steenbergen, wethouder gemeente Hoogeveen 

2. de heer Messak, namens ondernemend Assen en Onderwijs. 

3. de heer J. Dobben, namens Koenen Bouw/VolkerWessels 

4. de heer A. Smit, wethouder gemeente Assen. 

 

Voor de bijdrage van de insprekers wordt verwezen naar de Videonotulering van deze vergadering: 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-

Economie-FCBE-1/2017/28-juni/13:00  

 

De fracties stellen vervolgens aanvullende vragen aan de insprekers 

 

Samenvattende reactie van de fracties op het statenstuk 

GL geeft als reactie dat wanneer de gemeente Hoogeveen de IJsbaan gaat bouwen en Assen zet 

haar plannen ook door dan is de verwachting dat een van de twee banen failliet zal gaan. Er is geen 

ruimte voor twee IJsbanen in Drenthe, GL wil hier niet aan meewerken en zal tegen het plan stem-

men. Ook als GS zich niet verantwoordelijk voelt voor de ontstane situatie, GL voelt zich wél mede 

verantwoordelijk. 

Het CDA wil graag een IJsbaan in Drenthe en is blij dat GS hier aandacht voor heeft. In beginsel 

maakt het voor het CDA niet uit waar de IJsbaan komt in Drenthe als hij er maar komt. GS toetst de 

plannen en PS stellen het geld beschikbaar, dat is een goede zaak. Er zijn twee plannen die verschil-

lend van opzet zijn en met een verschillende financieringsbehoefte. Het plan van Assen voldoet niet 

aan de criteria en dat van Hoogeveen wel. Dit is een mooi plan met oog voor onderwijs, duurzaamheid 

en heeft voldoende draagvlak. 

De SP sluit zich bij de laatste opmerking van het CDA aan en merkt op dat iedereen in feite belang-

hebbende is. In zekere zin heeft het ook geholpen dat de gedeputeerde de zaak op scherp heeft ge-

zet. Iedereen praat over de IJsbaan en niet alleen in Drenthe. Of het businessplan klopt weet de SP 

niet, dat is ook niet noodzakelijk daar zijn experts voor. De SP stemt in met het plan. 

D66 is van mening dat de afgelopen periode niet heeft bijgedragen aan onderlinge harmonie tussen 

de gemeenten Hoogeveen en Assen. Het is een moeizaam proces gebleken. De fractie vraagt zich af 

of GS continue in overleg is geweest met de gemeenten. Heeft het college van GS samen met de 

beide gemeentebesturen om tafel gezeten? Een van de gedeputeerden heeft gezegd dat in Noord-

Holland ook twee IJsbanen zijn, dus er is in feite geen probleem in Drenthe? D66 ziet wel degelijk een 

probleem, alleen voelt GS zich hiervoor niet verantwoordelijk dat betreurt de fractie. Is het een taak 

van de provincie om hiervoor een oplossing te vinden? Stel dat er 5 miljoen wordt geïnvesteerd, wat is 

het vervolg? 

Voor de PvdA is het goed nieuws dat er een kunstijsbaan in Drenthe komt, maar als men niet oppast 

komen er twee. De bestuurlijke verhoudingen zijn op scherp gezet, dat is jammer. Er moet door de 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2017/28-juni/13:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2017/28-juni/13:00
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provincie een goede en financiële afweging worden gemaakt. Door de burgemeester van Assen in op 

5 april jl. in de commissievergadering aangegeven dat het plan aangevuld ging worden voor 18 mei, 

dat is niet gebeurd. Ook nu ligt er nog niets, behalve een mooi brochure. Inmiddels is – door de in-

spreker de heer Dobben – duidelijk gemaakt dat het plan op 6 september a.s.(verwachtte uitspraak 

bezwarencommissie) ook niet bekend is. Mogelijk ligt er voor het einde van 2017 een plan, de kans 

hierop is 70%. Over de inhoud geeft de PvdA aan dat Hoogeveen voldoet aan de criteria. Het is een 

mooi plan dat aansluit bij de ambities van de gemeente. Het scoort goed op duurzaamheid, verbinding 

met sport en onderwijs en er is volgens GS een sluitende businesscase. De PvdA gaat akkoord met 

het voorstel van GS maar onderstreept ook het belang van toeristische activiteiten van het TT circuit. 

De CU speelt graag een stimulerende rol bij breedtesport. De fractie geeft GS een compliment dat zij 

de druk op de ketel hebben gehouden en helaas gaat er dan wel eens iets mis in de communicatie. 

Ondanks de toezegging van de burgemeester van Assen in de commissievergadering van 5 april jl. 

ligt er geen plan dat voldoet aan de voorwaarden. Op dat moment is niet aangegeven door Assen dat 

de datum van 18 mei – om het plan aan te vullen – niet mogelijk zou zijn. Dit geld ook voor de ge-

vraagde garantiestelling die naar nu blijkt niet door de gemeente wordt afgegeven. De CU heeft er 

geen vertrouwen in dat er voor het einde van het jaar wel een gedegen plan ligt van Assen. 

Het plan van Hoogeveen is een goed en mooi plan. Met het draagvlak zit het wel goed, tussen 5 april 

en 28 juni is via crowdfunding geld binnengekomen in Hoogeveen. Van het tekort van € 125.000 daar 

staat de gemeente garant voor, kan GS hier nog op sturen? En waarom is apart opgenomen dat hier 

geen sprake is van staatssteun, die voorwaarde is toch ook opgenomen in de ASV? Tot slot geeft de 

CU aan dat het wenselijk is om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven in dit proces. Vertrouwen dat 

het goed komt met het plan van Assen heeft de fractie onvoldoende. De bezwaarprocedure leidt niet 

tot extra verplichtingen. 

50PLUS merkt op dat het besluit open staat voor bezwaar. Is er gelet op de bestuurlijke commotie 

geen aanleiding om de bezwaarperiode af te wachten? Stel dat PS op 12 juli instemmen met de sub-

sidieverlening en het bezwaar wordt toegewezen, wat gaat GS dan doen? De fractie hoopt dat er voor 

de PS vergadering van 12 juli een oplossing komt voor de ontstane onwenselijke situatie. 

De VVD geeft aan dat helder moet zijn wie welke verantwoordelijkheid heeft. In dit geval stelt PS de 

financiën beschikbaar en gaat GS op stap om het uit te voeren. Dit heeft geleid tot één plan wat voor-

ligt. Maar ook tot twee plannen, waarbij deskundigen aangeven dat er in Drenthe maar plaats is voor 

één IJsbaan. Het Bentinckspark in Hoogeveen is een uitgelezen locatie voor een bovenregionale 

sportvoorziening. Daarnaast is het TT circuit in Assen ook een A-locatie waar een toeristisch recrea-

tieve zone gerealiseerd kan worden. Ziet GS kans om met Assen in gesprek te gaan voor een andere 

ontwikkeling, zonder IJsbaan, op deze locatie? 

De VVD geeft in tweede termijn aan in te stemmen met het voorstel van GS. Hoogeveen laat een 

mooi plan zien. 

De PVV is van mening dat er een bijzondere situatie is ontstaan. Het is verstandig, aldus deze fractie, 

dat er nu geen besluit wordt genomen, maar dat de bezwaarperiode wordt afgewacht. 

Assen heeft aangegeven dat de IJsbaan er sowieso gaat komen, wat betekent dit? De PVV is zeer 

verbaasd over het gebrek aan regie in dit proces. Wanneer er twee gegadigden zijn voor een gelijke 

voorziening dan zou GS dit toch moeten willen oplossen? De provincie, lees in dit geval GS, moet toch 

mensen bij elkaar brengen dat is toch hun verantwoordelijkheid? Heeft zo’n gesprek plaatsgevonden? 

En kan de gemeente Hoogeveen niet overgehaald worden om een andere bovenregionale voorzie-

ning te realiseren zodat de IJsbaan in Assen kan komen? Op die manier zijn beide gemeenten gehol-

pen. 

Tot slot geeft de fractie van Sterk Lokaal aan het jammer te vinden dat de gemeente Assen nog geen 

nieuw plan heeft ingediend. Er is 70% kans dat dit voor de kerst wel beschikbaar is. Zowel Assen als 

Hoogeveen hebben mooie plannen, maar twee plannen is niet wenselijk. Het proces verdient geen 

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

Gedeputeerde Jumelet: Terugkijken op het proces is op 5 april jl. gedaan. Uiteindelijk gaat het er ook 

om van waaruit GS heeft geredeneerd om tot een besluit te komen. Het college wil acteren vanuit de 

feiten. Er zijn afspraken gemaakt dat de te verlenen subsidie het laatste steuntje in de rug is om de 

IJsbaanvoorziening mogelijk te maken. Er zijn een aantal criteria opgesteld, waaronder een sluitende 

begroting, het afgeven van een garantie door de gemeente en de datum waarbinnen de voorziening 

gerealiseerd dient te zijn. De rol van GS is gezien als die van subsidieverlener. Dit is ook met PS af-

gesproken en helder gecommuniceerd. In een aantal brieven is het proces aangegeven. GS heeft 

geconstateerd dat Hoogeveen een garantieverklaring heeft afgegeven, Assen niet en die wil dit ook 

niet doen.  

Gezamenlijk overleg met de beide colleges van B&W van de gemeenten is er geweest, op 4 april in de 

ochtend in het provinciehuis. Ook zijn er afzonderlijke gesprekken geweest met de twee gemeentebe-

sturen. O.a. is tijdens een werkbezoek aan Assen op 9 mei jl. gesproken over de IJsbaan. 

GS heeft geconstateerd dat het niet verstandig is om twee IJsbanen te hebben in Drenthe, maar daar 

gaat de provincie niet over. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de Investe-

ringsagenda is rekening gehouden met 5 miljoen euro voor een bovenregionale kunstijsvoorziening, 

voor één IJsbaan. De risico’s liggen bij de initiatiefnemer. De provincie beperkt zich tot de bijdrage aan 

de investering. GS heeft geconstateerd dat er één plan ligt wat aan de criteria voldoet en dat is het 

plan van de gemeente Hoogeveen. Er zal een besluit worden genomen dat goed wordt gemotiveerd. 

De motivatie zou kunnen leiden tot heroverweging, maar verandert niet de subsidieverlening. 

Met uitstel van besluitvorming wordt geen recht gedaan aan de procedure. Bovendien kan het niet een 

verrassing zijn dat het plan van Assen is afgewezen. Er is getoetst aan de voorwaarden die bekend 

zijn. Het plan van Assen is nog steeds in ontwikkeling. 

Over het ingediende bezwaarschrift merkt de heer Jumelet op hier niet op in te (kunnen) gaan, dit ligt 

bij de commissie voor de Bezwaarschriften. 

Dat het hier niet gaat om Staatsteun is genoemd om duidelijk te maken dat dit niet kan, wellicht ten 

overvloede maar belangrijk genoeg om nogmaals te noemen. 

De verantwoordelijkheid waar naar is verwezen noemt hij terecht, maar het is niet alleen de provincie 

die deze heeft, dit geldt ook voor de gemeenten. 

Tot slot geeft de gedeputeerde aan altijd met de gemeente Assen in gesprek te willen gaan over de 

ontwikkelingen bij het TT circuit. Daar zijn ook al gesprekken over gevoerd, Assen is hierbij aan zet, 

maar er mag geen misverstand zijn dat het college van GS altijd bereid is om het gesprek aan te 

gaan. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de discussie over de IJsbaan op 12 juli a.s. 

tijdens de PS vergadering wordt voortgezet. 

De B-status van het stuk blijft gehandhaafd. 

 

 

7. Beantwoording vragen van de Statenfractie van GroenLinks over Uitwerking motie Biblio-

 theekfunctie M 2016-25; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 12 april 2017. 

 (Geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van GL geeft een toelichting en inhoudelijke reactie op de agendering van de brief van GS. 

De fractie verschilt met GS van mening dat de motie is uitgevoerd zoals door PS is bedoeld. Er is 

geen sprake van een visie in de brief, maar PS worden slechts geïnformeerd. Verder is GL van me-

ning dat de bijdragen aan de gemeenten dienen te worden geoormerkt. Of iedere gemeente hetzelfde 

bedrag moet ontvangen is ook de vraag. De Infrastructuur op het platteland is duurder, D66 noemt 
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ook dit punt. GS willen dat Biblionet, een subsidievoorwaarde, de governance aanpast, maar is dit 

juridisch wel haalbaar? En waarom wordt wel een subsidievoorwaarde gesteld aan deze organisatie 

en niet aan de gemeenten? D66 sluit bij deze opmerking aan. Tijdens een overleg met de gedepu-

teerde en de woordvoerders is een opmerking gemaakt over het oppoetsen van een slapende Stich-

ting Drentsnetwerk Bibliotheken, daar staat nu niets over vermeld in de brief. Volgens GL zal er Jaar-

lijks moeten worden geëvalueerd in plaats van eenmaal per vier jaar. 

Bij deze laatste opmerking sluiten nagenoeg alle fracties aan. Men vindt evaluatie eenmaal per vier 

jaar te weinig. De voorkeur gaat uit naar eenmaal per jaar. 

Voor het CDA zijn bibliotheken van groot belang; plaatsen van ontmoeting en educatie voor jong en 

oud. De fractie heeft de motie dan ook van harte ondersteund, maar simpelweg gaat de provincie niet 

over de keuzes die gemeenten in deze maken. De gemeenten krijgen wel geld, maar er is geen helde-

re relatie met de Cultuurnota, dat ziet het CDA graag anders. Ook is het de vraag in hoeverre ge-

meenten de bijdrage aanwenden voor het platteland, terwijl dit juist de strekking van de motie was. 

De PvdA is blij met de voortvarendheid van GS op dit thema, juist omdat een bibliotheekvoorziening 

erg belangrijk is. Wel lijkt het alsof de ene gemeente relatief minder geld ontvangt dat de ander. Geke-

ken zou moeten worden naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. 

De fractie van de SP merkt op het terecht te vinden dat gemeenten een eigen keuze maken bij het 

besteden van de gelden die ze ontvangen voor de bibliotheekvoorziening. De SP is het dan ook niet 

geheel eens met GL dat de uitvoering door GS niet conform de motie is. Verder gaat de fractie er van 

uit dat wanneer er nieuw beleid wordt ontwikkeld m.b.t. de Bibliotheekvoorzieningen deze wordt voor-

gelegd aan PS. 

De CU geeft aan destijds van harte de motie te hebben ondertekend. Bij de uitvoering is het goed om 

de vinger aan de pols te houden, maar de fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat GL onno-

dig aan de bel trekt. Gedeputeerde Bijl is transparant en de CU waardeert de inzet van GS zeer. Wel 

is de vraag wanneer de innovatie agenda wordt gepresenteerd. Er worden alleen bijdragen overge-

maakt als de innovatie op gelijk niveau blijft, maar hoe dit te controleren en kunnen hier voorwaarden 

aan worden verbonden? 

D66 heeft de indruk dat de 3 stedelijke gemeenten er beter vanaf komen met de ontvangen subsidie 

dan de plattelandsgemeenten. Een visie van GS op het bibliotheekwerk op het platteland, voorgelegd 

in een statenstuk is gewenst, wanneer kunnen PS deze tegemoet zien? Er is een extern advies inge-

wonnen over innovatie, maar dit blijkt meer te gaan over het bestuursmodel van Biblionet. De kwaliteit 

van dit advies laat te wensen over. D66 adviseert als het om innovatie gaat, aan te haken bij de Ko-

ninklijke Bibliotheek en het ministerie van Onderwijs. De door GL gestelde vragen, zie onderbouwing, 

worden door D66 beide met Ja beantwoord. 

Voor de VVD is het helder. Zij stemmen in met de door GS gekozen uitvoering van de motie, ook om-

dat deze aansluit bij de Bibliotheekwet. Er wordt ook gezorgd voor een heldere verdeling naar de ge-

meenten. De fractie vertrouwt erop dat gemeenten het geld besteden daar waarvoor het is bestemd 

waardoor de toegankelijkheid van bibliotheken in kleine gemeenten ook is gewaarborgd. 

Sterk Lokaal geeft aan dat een goede spreiding van bibliotheken van groot belang is. Zij zien het 

meerjarenplan met belangstelling tegemoet. 

De PVV merkt op dat de motie wordt uitgevoerd zoals deze is bedoeld. Juist ook om in kleine ge-

meenten de bibliotheken in stand te houden. Volgens de PVV ligt er al een toezegging dat het geld 

wordt besteed aan de bibliotheken, dit kan worden aangemerkt als geoormerkt geld. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: er is geen onduidelijkheid over hoe GS de motie ziet en uitvoert. Als overgangs-

maatregel is voor het ‘gemak’ gekozen om voor ieder van de 41 vestigen 10.000 beschikbaar te stel-

len. Er is in dit geval sprake van een provinciale en gemeentelijke taken. Gemeenten gaan over de 

huisvesting en hoe de bibliotheken toegankelijk te houden voor hun burgers. Bibliotheken kunnen 

gekoppeld worden aan andere voorzieningen zoals men dit in Assen en Hoogeveen doet. 
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De provinciale taken gaan over het (uit)leenverkeer, dit was zo en dat blijft zo. Innovatie hoeft niet 

door Biblionet te worden uitgevoerd. Maar het is wel de meest geëigende organisatie om het te doen. 

Dit zal voor alle 12 gemeenten moeten gelden. Er moet een programma komen waar men zich in her-

kent. Het beschikbare bedrag, 500.000 euro, zit in de subsidie voor Biblionet.  

Biblionet moet de tijd krijgen om te overleggen met de gemeenten. De genoemde 100.000 euro per 

gemeente is geoormerkt. Dit is in de beschikking opgenomen. Alle betrokkenen zijn akkoord gegaan 

met de subsidievoorwaarden. Dat is zijn uitgangspunt totdat er een nieuwe governance is. De provin-

cie heeft geen grip op het budgetrecht van de gemeenten aan bibliotheken. Hij is niet van mening dat 

de 3 stedelijke gemeenten gemakkelijker hun geld krijgen. GS verwacht dat de gemeenten hun best 

doen om de voorzieningen op pijl te houden. Aan het einde van de termijn kan gezien worden wat 

gemeenten doen met het bibliotheekwerk. Hoe het gaat met de huisvestingstaken wordt 1x4 jaar be-

keken. Van de overige subsidiëring, 100.000 euro per gemeente wordt ieder jaar nagegaan hoe het is 

besteed. Over de innovatieagenda merkt de gedeputeerde op dat deze inmiddels gereed is. Hij ziet 

graag dat er wel enige samenhang in de innovatie is. Hierbij kan ook het verschil tussen laaggelet-

terdheid en digitale laaggeletterdheid worden gemaakt. 

Een plattelandsvisie op bibliotheken is een zaak van gemeenten. Het zijn wel belangrijke voorzienin-

gen en het is van belang om te zorgen voor goed toezicht. 

Via Biblionet zorgen dat de governance voor de gemeenten ook herkenbaar is. Belangrijk hierbij is dat 

Biblionet twee functies heeft, ondersteuning aan de 12 gemeenten en het zijn van een basisbiblio-

theekbestuur voor 9 gemeenten. Er moet aandacht zijn voor het onderscheid van deze twee taken. 

Bij de nieuwe Cultuuragenda kan ook gekeken worden hoe het staat met de meerjarenafspraken met 

de gemeenten. 

Tot slot geeft hij aan dat GS in de motie heeft gelezen dat getoetst moet worden op de toegankelijk-

heid van de Bibiotheekvoorziening in geheel Drenthe zonder onderscheid te maken tussen stedelijk 

gebied en het platteland. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Bijl: zegt v.w.b. het onderdeel Bibliotheken toe de innovatieagenda toe te sturen aan 

PS. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief voldoende is behandeld. 

 

8. Jaarverslag 2016 ‘Feiten en cijfers’ van de Drentse Energie Organisatie; brief van  

 het college van GS van 7 juni 2017. 

 

De voorzitter geeft aan dat de behandeling van het Jaarverslag van DEO is doorgeschoven vanuit de 

Statencommissie OGB van 21 juni jl. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties geven aan (zeer) tevreden te zijn met de werkzaamheden DEO en het uitgebrachte ver-

slag. Daarnaast wordt nog het volgende opgemerkt. 

GL vraagt of het juist is dat PS in het najaar in één besluit worden geïnformeerd over de aanvullende 

lening van 10 miljoen euro waarvoor bij de VJN ruimte is gevraagd, de toekomst van DEO na 2021 en 

het ‘terugkomen’ van de lening van 29 miljoen. 

D66 is blij dat goed is gewerkt aan het debiteurenrisico, maar is het juist dat in 2017 helemaal geen 

sprake meer is van debiteuren? En is het eveneens juist dat er geen leningen meer zijn in bijzonder 

beheer? 

De VVD heeft gezien dat er een overschot is van €104.000, dat is prima. In 2020 zou men uitkomen 

boven de oorspronkelijke bedrag van 29,2 miljoen. De VVD daagt DEO uit om dit ook daadwerkelijk te 

realiseren. In de brief van GS wordt v.w.b. het debiteurenrisico verwezen naar de rapportage hierover. 
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Die valt echter tegen, zoveel staat hierover niet vermeld, terwijl het hier wel gaat om een aanzienlijk 

risico. De fractie is van mening dat men niet moet afwachten wat hier mee gebeurt, maar pro- 

actief moet zijn om het op te lossen. De VVD heeft behoefte om hier extra op in te zoomen. Willen 

risico’s niet uitsluiten, maar wel beheersbaar maken. Het is goed om hiermee in 2020 niet te worden 

overvallen, zoals dit bij de WMD het geval is geweest.  

De PVV vraagt naar een project Windenergie, dit is nieuw bij DEO, wat voor project is dit? 

Het CDA is trots op DEO. Er wordt vanuit gegaan dat Drenthe in 2040 energieneutraal is, gelukkig 

hierbij geholpen met hulp van particulieren. 

Voor de PvdA is DEO ook zeer belangrijk. Het is goed dat op deze manier maatschappelijk doelen 

worden bereikt. Terecht is bij de VJN extra geld (10 miljoen euro) uitgetrokken. Zorg heeft de PvdA 

wel of de minima wel mee kunnen doen. Hierop zullen ze in een latere vergadering terugkomen. 

De energielening voor maatschappelijke organisaties lopen tot eind 2017, de fractie hoopt op succes 

en verlenging. 

 

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

Gedeputeerde Stelpstra verzoekt om in het vervolg technische detailvragen eerder te stellen. Zijn re-

actie is nu op hoofdlijnen. 

Hij bevestigd dat PS in het najaar een besluit zullen ontvangen waarin de door GL genoemde punten 

bij elkaar komen. Ook de governance komt dan aan de orde en over de risico’s zal ook informatie 

worden verstrekt. Risicoloos zal het echter niet zijn. Het gaat niet om de financiën maar om de resulta-

ten van de energiedoelstelling die gehaald moeten gaan worden. Daarmee is DEO zeker op de goede 

weg. 

Het project Windenergie betreft in dit geval een klein park(je) in Oostermoer. De vergelijking met de 

WMD gaat in zijn ogen niet op, maar risico’s moeten zeker inzichtelijk zijn. Hij zou het mooi vinden als 

het totaal van de lening weer terug zou komen, hiermee wordt dan ook aangetoond dat het rendeert. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Jaarverslag DEO voldoende is bespro-

ken. 

 

 

9. Beantwoording vragen van de Statenfractie van D66 over Grensoverschrijdende banen

 plannen; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 20 april 2017. 

 (Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

D66 geeft de volgende toelichting en inhoudelijke reactie. 

De provincie wil versnippering van de veelheid van plannen voorkomen. Dit vereist een actief bestuur-

lijk beleid en een actieve houding van de organisatie. Wat ziet GS voor mogelijkheden voor bestuurlij-

ke inzet voor de grensregio en eventueel breder in Niedersachsen? Het onderwerp is ook aan de orde 

geweest bij de Dag van Europa o.a. over de grensoverschrijdende zoektocht naar vakkrachten. Duide-

lijk werd dat met samenwerking over de grens veel is te bereiken en dat met name persoonlijke con-

tacten het beste werkt. De provincie kan hierbij een aanjagende rol vervullen. 

Sterk Lokaal vindt het moeilijk om aan te geven of een steviger bestuurlijke inzet nodig is. Zij zien 

meer heil in het nog meer stimuleren van voorlichting ook omdat het niet voor iedereen duidelijk is 

welke formele papieren nodig zijn om bijvoorbeeld in Duitsland te werken of voor Duitsers die in Ne-

derland gaan werken.  

De VVD noemt dat een sectorplan om grensoverschrijdend werk te stimuleren niet heeft gewerkt. Het 

is een taaie materie. De fractie vraagt zich af of het, het meest effectief is om energie te steken in het 

genereren van werk in Duitsland als de economie hier weer aantrekt. Op bepaalde terreinen zijn op dit 
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moment geen mensen beschikbaar in Drenthe voor de banen die er zijn. Het is ook verstandig voor 

GS om daar de energie in te steken waar het meeste resultaat valt te verwachten. 

GL geeft aan grensoverschrijdend werk belangrijk te vinden, maar niet moet worden gedacht dat daar 

de Drentse werkloosheid mee wordt opgelost. Maar wel blijven inzetten op dit werk, is een goede 

zaak. 

De SP is kort maar krachtig, er gebeurt al veel maar een steviger inzet van het bestuur is goed.  

Snel reageren op de knelpunten die er zijn is gewenst. En vindt D66 dat er nu te weinig bestuurlijke 

inzet is? 

Voor de PVV geldt dat de grens toch een echte grens blijft. Werken over de grens werkt niet, individu-

ele gevallen daargelaten. Als men dat niet ziet heeft het geen zin om in te zetten op grensoverschrij-

dend werk. Het zou op Europees niveau moeten worden opgepakt maar dat heeft geen zin want Eu-

ropa werkt niet. Ook de EDR werkt niet. 

De PvdA geeft aan dat al langere tijd wordt ingezet op werken over de grens. Dit is een kwestie van 

lange adem. De vragen van D66 wil de fractie van harte met Ja beantwoorden. Maar ook persoonlijke 

contacten met leden van de verschillende parlementen werken goed en is zeker iets om te stimuleren. 

Het is goed om de toegezegde Duitslandagenda bij dit onderwerp te betrekken. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: noemt dat het sectorplan ‘Grenzenloos werken’ was gebaseerd op Nederlandse 

wetgeving. Dit plan heeft niet gewerkt. Wat wel werkt zijn de praktische, persoonlijke contacten over 

en weer. Het blijft een complexe materie. Als voorbeeld noemt hij de diploma erkenning, dat wordt 

geregeld op Länderniveau. Zij zien Drenthe niet als gesprekspartner. Maar of iemand gekwalificeerd is 

voor zijn vak wordt weer op Kreisniveau geregeld. Geen eenvoudige zaak. Er zijn ook oplossingen die 

wel werken zoals “Sorgen für, sorgen dass”, o.a. een stageproject wat goed loopt. Vooral bij de grens 

is sprake van één regio waar men over en weer voordelen benut. Hij is een voorstander van om niet 

bij de grens te stoppen ook niet wat werken betreft maar de cirkel rond te maken. Juist in goede tijden 

regelen wat in slechtere tijden kan worden benut. 

De gedeputeerde wijst op de Drentse Ambassade in Den Haag waar op 15 september aandacht is 

voor het onderwerp grensoverschrijdend werken.  

Samenvattend geeft hij als reactie naar D66 aan dat er zeker aandacht is voor het onderwerp, meer 

kan altijd, GS laat zich niet uit het veld slaan door het mislukken van het sectorplan en het verder ver-

diepen in hoe het in Duitsland gaat en werkt, is altijd goed.  

Tot slot geeft hij aan dat het ook goed is om de Duitslandagenda te betrekken bij dit thema. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat brief voldoende is besproken. 

 

 

10. Samenvatting van de vergaderingen van 17 en 24 mei 2017en de lijst van toezeggingen 

 

De samenvattingen van de vergaderingen van 17 en 24 mei 2017 worden vastgesteld. 

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

gehecht. 

 

11. Ingekomen stukken 

 

De fractie van de PVV vraagt of er een vervolg actie komt van GS naar aanleiding van twee brieven 

over de WMD (A6 en A8) over het verschil van mening tussen twee advocatenbureau’s Trip Advoca-

ten en Nysingh Advocaten. 

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat inderdaad het geval is. 
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De fractie van D66 vraagt of PS op de hoogte gehouden kan blijven van de ontwikkelingen bij Green 

deal Emmtec Services. (A14) 

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat dit mogelijk is. 

 

De fractie van D66 stelt voor om zodra GAE weer op de agenda staat, de brief van de heer Boucher 

van juli 2017 (B8) hierbij te betrekken. 

 

De fractie van GL geeft aan dat het Jaarverslag van de WMD over 2015 staat vermeld onder A6. Het 

is goed dat de woordvoerders regelmatig door de gedeputeerde worden bijgepraat, maar GL verwacht 

wel dat het college van GS zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt en beschreven in het proto-

col verbonden partijen. Dit betekent dat GS bij dit jaarverslag ook een oplegger dient aan te leveren 

die besproken kan worden.  

Gedeputeerde Bijl geeft aan hiervoor zorg te zullen dragen. (JSt: zie brief van GS van 19 juli 2017, Lis 

FCBE van 13 september, A6) 

 

De voorzitter vraagt de commissie of zij bedenkingen heeft tegen de subsidieverlening aan Green 

PAC, Centre of Expertise ‘Smart Polymeric Materials’ van €500.000. (A16) 

Dit is niet het geval. De voorzitter concludeert dat dit betekent dat GS over kan gaan tot subsidieverle-

ning. 

 

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

 

IPO: 

De heer Smits vraagt als AV IPO lid aandacht voor de startbijeenkomst voor de beroepsvereniging 

van Statenleden, Statenlidnu, in Zwolle op 1 juli a.s., deze bijeenkomst start om 10:00 uur. 

 

SNN: 

De heer Van Dekken noemt twee zaken: 

1. SNN blijft aangewezen als management autoriteit voor Noord Nederland. 

2. Er is een debat gaande om de samenwerking ook met de Statenleden te verbeteren. Medio sep-

tember komt hierover een voorstel om te bespreken met de individuele statenleden waarbij wordt ge-

dacht aan een gelijkwaardig portefeuillehouderschap. Dit betekent een soort van doorontwikkeling 

rondom het samenwerkingsconstruct SNN. Hij is blij dat hierbij de nodige vooruitgang wordt gemaakt. 

 

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:45 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 september 2017. 

 

 

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

13 september 2017. 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 28 juni 2017 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. WMD; 

asbestcementleidingen 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe met duidelijkheid te komen over de 

vervanging van asbestcementleidingen. 

 

19.04.2017 

(PS) 

28.06.2017 √ Afgehandeld in de vergadering van FCBE van 

28 juni 2017 

2. Jaarstukken; Incas3 en 

algemene reserve 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe de vragen over het waarom een 

deel van de kosten van het faillissement van Incas3 ten laste 

zijn gebracht van de algemene reserve, schriftelijk te zullen 

beantwoorden. 

 

17.05.2017 28.06.2017 √ Afgehandeld bij mail van 19 mei jl. 

3. Jaarstukken; Natuur en 

platteland 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn een 

bijeenkomst te organiseren over de ontwikkelingen/stand van 

zaken over het beleidsdossier Natuur en platteland. 

 

17.05.2017 28.10.2017 FCBE 28 06 2017: verplaatsen naar een moment 

ná het zomerreces 

4. Blijverslening 

(PS) 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe het instrument blijverslening (M 

2017-16) te bespreken met de gemeenten 

07.06.2017 13.09.2017  

5. Vitaliteitsscan 

vakantieparken 

(PS) 

Gedeputeerde Brink: zegt toe de uitkomsten van de 

vitaliteitsscan vakantieparken te zullen bespreken met de 

fracties alvorens de regeling wordt voorgelegd aan PS 

07.06.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld; De bijeenkomst is gepland voor 

21 september 2017 

6. Groot Wild Gedeputeerde Jumelet zegt toe PS een brief te zullen sturen 

over de stavza inzake de herintroductie van Groot Wild, incl. de 

conclusie van de stuurgroep Reg. Landschap Drents-

Friesewold 

28.06.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld bij brief van 12 juli 2017 

7. Innovatiegagenda Gedeputeerde Bijl zegt toe v.w.b. het onderdeel Bibliotheken 

de innovatieagenda toe te sturen aan PS. 

28.06.2017 13.09.2017  

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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 

FCBE 18/1: ged: Bijl: de Drentse Duitslandagenda 

wordt besproken in de werkgroep DrEUn op 8 maart 

2017. Daarna zal deze worden voorgelegd aan PS. 
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FCBE: Du Long. DrEUn komt met een advies naar 

de fracties. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 19 juli 2017 

 

2. GAE; financieel voorstel Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat wanneer er een concrete 

uitwerking is van het financiële voorstel GAE en de provincie 
overgaat tot daadwerkelijke betaling hij PS hierover eerst zal 
informeren. 
 

17.05.2017 15.11.2017  

3. Jaarstukken; 

stoplichtmethode 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe in de werkgroep 
programmabegroting de methode van het stoplichtsysteem te 
willen bespreken. 
 

17.05.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld de vergadering van de werkgroep 

programmabegroting is gepland op 27 september 

a.s. 

 

4. VJN; resultaten Gedeputeerde Bijl: zegt toe een bijeenkomst te organiseren 
over de behaalde resultaten van de Investeringsagenda 
 

24.05.2017 13.09.2017 √ Afgehandeld, bijeenkomst is gepland voor 27 

september 2017 

 
5. VJN: organisatie 

ontwikkeling 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe voor de behandeling van de 
begroting 2018 een bijeenkomst te organiseren over de stand 
van zaken van de organisatieontwikkeling. 
 

24.05.2017 15.11.2017  

     
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 
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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. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 19 juli 2017 (zie Lis 

FCBE 13/9, A8) 

 

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 2016-21; 

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 

PS 13.07.2016 09.11.2016 FCBE 31/10: Stand van zaken: Er is een PvA 

gemaakt i.s.m. partijen. Om deze actie uit te 

voeren is 100.000 euro opgenomen in de 

begroting 2017.  
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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  

 

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 Zie brief van GS van 14-12-2016; begin 2017 

volgt een verkennende notitie. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 13 juli 2017 (zie ook 

Lis FCBE 13/9, A3) 

 

M 2017-9; Intensiveren 

aanpak mismatch 

arbeidsmarkt 

GS wordt verzocht om: 

Een ambitieus plan op te stellen waarmee de provincie de 

komende jaren bijdraagt aan het bestrijden van de steeds 

groter wordende mismatch op de Drentse arbeidsmarkt, 

met ruimte voor creatieve en beproefde methoden als b.v. 

de meester-gezel formule, en dit plan in het najaar 2017 

voor te leggen aan PS. 

 

PS 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017  

M 2017-10; 

laaggeletterdheid 

GS wordt verzocht om: 

Een nader onderzoek in te instellen van een 

lectoraat/pratoraat bestrijding laaggeletterheid in overleg met 

betrokken stakeholders als ROC’s, hogescholen en 

instellingen als CMO STAMM 

Uitvoering aan dit onderzoek te geven en te rapporteren aan 

PS voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2017 

 

PS 07.06.2017 15.11.2017  

 


