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

 

Woensdag 29 november 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 29 november 2017 is als bijlage op-

genomen bij deze samenvatting. 

 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

de heer M.A.M. Berends (PvdA) 

de heer A. van den Berg (ChristenUnie) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer F. Bergwerf (50PLUS) 

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

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

de heer J.A. van Dalen (D66) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

de heer F.D. Duut (50PLUS) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

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

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 P.H. Oosterlaak (SP) 

de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

de heer J. Pottjewijd (PVV) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer J. Smits (VVD) 

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

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer A. Vorenkamp (PVV) tot 15:20 uur 

mevrouw G. Weerts (VVD) 

 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer C. Bijl (PvdA) 

 

 

Afwezig: 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

de heer H. Greven (Sterk Lokaal) 

mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 

 

Gedeputeerde de heer T. Stelpstra (Christen-

Unie) 

 

 

 

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

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen in het bijzonder de heer Oosterlaak die 

voor de eerste keer in deze bestuursperiode deelneemt aan de vergadering. 

 

De agenda wordt ongewijzigde vastgesteld. De spreektijd bij agendapunt 6, RUD, wordt op verzoek 

van meerdere fracties verlengd (6 in plaats van 3 minuten per fractie.)  

 

3. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag. 

 

5. Drentse Duitslandagenda 2017-2020, Statenstuk 2017-820 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fracties zijn tevreden over de voorliggende Drentse Duitslandagenda. Meerdere fracties geven aan 

het op prijs te stellen dat de concept-agenda met de werkgroep DrEUn is besproken. 

Ook wordt door meerdere fracties verzocht om een evaluatie van de agenda los van de P&C-cyclus. 

De PvdA geeft aan dat het een omvattende nota is met een goed achterliggend doel namelijk het ont-

wikkelen van een functionele grensregio. Met de verschillende bestuurseenheden is het niet gemakke-

lijk om de juiste gesprekspartners te vinden. Andere provincies zoals Gelderland en Overijssel hebben 

gekozen om een permanente vertegenwoordiging te hebben in Düsseldorf, wat is de reactie van GS 

hierop? En welke rol zit het college voor PS? Hoe zit het spiegelbeeld er uit? Nedersaksen heeft niet 

een vergelijkbare agenda, zo is de verwachting van de PvdA. 

De CU is van mening dat er een mooie agenda ligt waar de provincie geruime tijd mee vooruit kan. De 

fractie stelt voor om in te zetten op de samenwerking met Nedersaksen. 

Ook het CDA is tevreden over de Drentse-Duitslandagenda, zowel over het gevoerde proces als de 

inhoud. De vraag is wel waar GS meer mogelijkheden ziet v.w.b. het INTERREG-programma, waar 

kan nog meer worden samengewerkt? En wat kan deze agenda betekenen bij het grensoverschrij-

dende veiligheidsbeleid? Over de diploma’s in de zorg neemt de fractie aan dat bestuurders over en 

weer knelpunten gaan wegnemen en waar mogelijk faciliteren. 

De PVV vraagt zich af of het stuk niet vooral erg Drents is. Een grens is ook maar een grens. Ze zien 

wel dat deze agenda impulsen kan geven.  

De fractie van 50PLUS vraagt zich af waar het onderdeel werkgelegenheid in de nota is gebleven. In 

het verleden was dit zeer belangrijk waar het ging om de samenwerking met Duitsland. 

Voor Sterk Lokaal is het een mooi gegeven dat zoveel verschillende instanties met elkaar samenwer-

ken. Maar kent men in Duitsland ook een Drenthe agenda? En hoe zit het met de doelstellingen van 

het grensoverschrijdende energiesysteem? 

De VVD geeft aan het goed is dat de provincie de blik naar het Oosten richt. Drenthe krijgt onvol-

doende mee van de economische opleving in het land, misschien dat dit hiermee wordt opgeheven. 

De fractie hecht aan de thematisch aanpak van de agenda en noemt kennis en cultuuronderdeel goed 

omdat het er ook om gaat om elkaar op te zoeken en te begrijpen. 

D66 is erg blij met de agenda en is benieuwd naar de reactie van Duitsland op de agenda en hoopt op 

het realiseren van een hoger doel, bijvoorbeeld 25% meer regionale producten. Sinds de laatste ver-

kiezingen is de aandacht van Nedersaksen gericht op het westen, dat komt goed uit. Tijdens de EU 

Region week in oktober in Brussel is ook veel aandacht gevraagd voor grensoverschrijdende werk-
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zaamheden, daar ligt een groot potentieel. Kan GS het bevorderen van de innovatieve grensover-

schrijdende regio bij o.a. Coevorden concreter maken? En wat gaat er nu precies gebeuren, wat gaat 

de provincie daadwerkelijk doen? Het is goed dat GS deze agenda ook onder aandacht brengt in hun 

gesprekken met de gemeenten. Door de PvdA is ooit gelanceerd om in Hannover een Drentse Am-

bassade te hebben, misschien is het beter om dit een ‘gesandtschaft’ te noemen, dat is minder for-

meel dan een ambassade. 

Tot slot geeft de SP aan dat met de agenda veel initiatieven zichtbaar worden: een goede zaak. Naast 

een tussentijdse evaluatie vindt de fractie monitoring ook van groot belang. 

 

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

Gedeputeerde Bijl is content met de positieve reactie van de fracties. Dit heeft zeker ook te maken 

met de nauwe samenwerking met de werkgroep DrEUn. 

Op verzoek van de CU is GS in mei 2016 gestart met het aangeven van de kaders v.w.b. de samen-

werking met Duitsland. 

Niet alles wat met Duitsland te maken heeft kan op één hoop worden gegooid, het gaat om verschil-

lende beleidsvelden. Het gaat ook om de functionele grensregio. 

In Duitsland heeft men aangegeven positief te staan t.o.v. de agenda. Het verzoek is bij de gedepu-

teerde binnengekomen om de agenda te presenteren bij de EDR. Ook anderen dan de geselecteerde 

Kreisen hebben belangstelling. Het gaat meer om een grensagenda dan om een Duitslandagenda. 

Een aantal jaren terug was sprake van grote werkloosheid in Drenthe en een tekort aan arbeidskrach-

ten in Duitsland. Dat is nu niet meer het geval. 

Gedeputeerde Bijl kan zich vinden in een aparte evaluatie naast de P&C cyclus.  

Hij vraagt zich af of er een verschil is tussen ambassade en ‘gesandtschaft’. Met Nedersaksen zal 

worden opgenomen hoe het hebben van een ambassade aldaar aangepakt kan worden. 

M.b.t. het onderwerp ‘Veiligheid’ merkt de heer Bijl op dat het de burgemeester in Nederland is die 

daar over gaat, in Duitsland wordt dit geregeld op het niveau van Länder. In praktische zin gaat deze 

samenwerking goed. In gezamenlijkheid met de provincies Groningen en Overijssel worden afspraken 

gemaakt over de grenzen v.w.b. het onderwerp Veiligheid. In 2018 zal hij hierop terugkomen. 

Tot slot geeft hij aan dat diploma’s in Nederland worden toegekend door het Rijk. In Duitsland gebeurt 

dit door de Länder. 

De vragen over Energielandschap Haren en Emden kunnen het beste worden gesteld aan gedepu-

teerde Stelpstra. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging en stelt voor om het stuk als A-stuk door te geleiden naar de PS 

vergadering van 13 december 2017. De commissie stemt hiermee in. 

 

 

6. Resultaten onderzoek naar organisatie en financiën RUD Drenthe en indienen zienswijze 

Begrotingswijziging 2017; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 8 november 

2017. 

 

De voorzitter geeft aan dat het gaat om het geven van een zienswijze op de Begrotingswijziging 2017. 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De CU stelt voor om niet alleen een mondelinge zienswijze te geven, maar ook om deze op papier 

aan het college van GS mee te geven. De overige fracties, met uitzondering van de PvdA, onderschrij-

ven dit uitgangspunt. De PvdA twijfelt over een schriftelijke zienswijze nu er nog geen uitgewerkt plan 

ligt. De fractie ziet liever het verslag als reactie van het besprokene ingediend als zienswijze. 

De VVD kent ook een lichte aarzeling bij een schriftelijke zienswijze. Deze gaat alleen over 2017 ter-

wijl de ontwikkelingen niet los kunnen worden gezien van 2018. 
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Inhoudelijk geeft de CU aan dat de RUD een belangrijke taak heeft. Het is van het grootste belang om 

de basistaken goed uit te voeren. De financiën zijn in de afgelopen jaren te rigoureus gekort. Met be-

langstelling wordt het voorstel voor de nieuwe bijdrage afgewacht. Werken op twee locaties is een 

knelpunt, is het niet mogelijk om naar één locatie te gaan? De opmerkingen gemaakt over het automa-

tiseringssysteem, het LOS zijn stevig. Bestuurders worden opgeroepen om serieus werk te maken van 

de RUD. Voor PS geldt dat zij onvoldoende grip op het dossier hebben. Er is niets voor niets het pro-

tocol verbonden partijen opgesteld, PS had er dichter op kunnen zitten. Tot slot vraagt de CU hoe het 

komt dat de evaluatie over 2016, PS nooit heeft bereikt. 

Het CDA vindt dat het beeld wat de RUD oproept zorgelijk. Is er wel een basis voor een RUD? Op 22 

november jl. is aangegeven dat er een probleem was en wat eraan gedaan ging worden zou worden 

uitgezocht. De vraag is dan ook hoe wordt omgegaan met de zorgpunten die worden genoemd en an-

derzijds de niet benoemde punten als ‘Drentse maat’ en de Cultuurverschillen. Het CDA is van mening 

dat binnen de provinciale middelen gezocht moet worden hoe de RUD geholpen kan worden. De RUD 

moet verder. En hoe gaat het monitoren plaats vinden? De fractie heeft daarbij voorkeur voor een ex-

terne rapportage i.p.v. vragenlijsten. 

GL geeft aan dat verbonden partijen een bron van zorg blijven. In de Commissie van Onderzoek is 

hiervoor aandacht gevraagd, ook voor de RUD. Ook de NRK heeft zich kritisch uitgelaten over de toe-

zichthoudende rol en dat er weinig zicht is op de realisatie en de kwaliteit van de RUD. 

Al in 2015 heeft GL aangegeven zich zorgen te maken over de RUD. Het beeld werd daarna ge-

schetst dat het goed ging met de RUD. Pas in het najaar van 2017 blijkt dat het niet goed gaat. Wat 

heeft het DB gedaan met gemaakte opmerkingen in de rapportage van 2016 over extra capaciteit 

waar in de begroting geen ruimte voor is? De fractie is van mening dat de aanbevelingen zoals die nu 

worden genoemd, opgevolgd dienen te worden. 

De fractie van D66 geeft aan de in het rapport genoemde conclusies er niet om liegen. Duidelijk is ook 

dat het hier om een ‘moetje’ ging (het oprichten van de RUD) vanuit de Rijksoverheid. Er zijn veel pro-

blemen die opgelost moeten worden, dat is helder. Niet duidelijk is waarom € 150.000 van het tekort 

uit de reserve moet komen en niet het volledige tekort, er is toch voldoende vermogen? Het jaar 2017 

is niet los te zien van de komende jaren. De onderbouwing van deze jaren zijn onduidelijk. Komen de 

gestelde doelen op het gebied van milieu in het geding? Ook het CDA heeft hiernaar gevraagd. 

Verder vraagt D66 of er voldoende vertrouwen is in het management en gaat het LOS systeem wer-

ken? Zijn gemeenten en provincie in staat om voldoende samen te werken? 

De fractie van 50PLUS is met het CDA van mening dat er een plan voor de toekomst moet komen. 

Kan aangegeven worden wat met weglekkende uren wordt bedoeld? 

De PvdA vindt het jammer dat de ontwikkelingen bij de RUD de aanleiding zijn om extra middelen be-

schikbaar te stellen. Ook is het jammer, maar wel begrijpelijk dat bij aanvang op de financiën is gekort, 

dit leidt vaak tot een lastige start. Het is belangrijk dat, zoals nu het geval is, de Raden en Staten door 

het DB goed worden geïnformeerd zodat men op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. De versche-

nen rapporten geven vier hoofdconclusies die er niet om liegen, het registratiesysteem, de opdracht-

verleningen en de uren maar ook de samenvoeging van culturen hebben de problemen veroorzaakt. 

Waar het in de kern om gaat is wat dit betekent voor de veiligheid en het milieu, vragen die ook door 

het CDA (en D66) zijn gesteld. De fractie wil vooruitkijken en kan zich vinden in de extra middelen. 

Wel moet er perspectief zijn dat de RUD op orde kan komen. Het onderwerp zal ook regelmatig bij PS 

op de agenda terug horen te komen. De fractie benadrukt vertrouwen te hebben in de directeur en de 

organisatie. 

Sterk Lokaal is van mening dat de Staten zich de getrokken conclusies in het rapport moeten aantrek-

ken. Het is goed dat de nieuwe directeur gelijk aan de bel heeft getrokken en onderzoek heeft laten 

doen. De kortingen bij aanvang hebben de organisatie geen goed gedaan. Ook waren de verwachtin-

gen (te)hooggespannen.  

De PVV noemt dat het begrotingsprobleem niet het feitelijke probleem is, maar het mislukte automati-

seringssysteem (LOS). De kosten van het zaaksysteem zijn niet begroot en niet in controle. Zijn de 
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stakeholders in controle? Is GS in controle? GS is toch geïnformeerd over de tekorten? Maar ook is de 

vraag of het wel verstandig is om Groningen in het geheel mee te nemen. Dan wordt het nog com-

plexer en gaat het meer geld kosten. De bodemloze put lijkt inzicht. 

De VVD geeft aan dat het in eerste instantie heel goed lijkt te gaan met de RUD. Dit geven ze ook aan 

in hun eigen brochure: ‘een voorbeeld van succesvolle Drentse samenwerking’. Nu ligt het geheel an-

ders, twee rapporten met stevige conclusies; 1 over het LOS en 1 over de financiën en de organisatie. 

Dit is een triest beeld. Het is een organisatie die geheel los is. Dit komt niet vanzelf goed er is geen 

sprake van een incident. Eigenlijk heeft niemand de leiding. De tekorten zullen moeten worden aange-

vuld, maar wel onder een aantal randvoorwaarden. Zorgen heeft de VVD over de bedrijfscultuur, het 

middelmanagement. De overtreffende trap van ‘klantgericht’ is ‘klantgezwicht’. De fractie wil een uitge-

werkt plan zien met duidelijk uitgewerkte stappen. Jaarlijkse externe rapportage, misschien wel vaker. 

Ook is de VVD met D66 benieuwd naar het niet inzetten van het vermogen. De fractie is nog niet zo-

ver dat de bezuinigingen ongedaan moeten worden gemaakt. Waar is de directie in de onderhandelin-

gen? Als een bezuiniging niet acceptabel is, waarom deze dan accepteren?  

De SP merkt op volledig aan te sluiten bij de VVD. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: de situatie zoals die nu is bij de RUD is geen positieve. Punt is de verschillende 

rollen, grip en toezicht houden. Het is een gemeenschappelijke regeling met leden (13). Er staat niet 

geschreven dat de een meer is dan de ander, iedereen heeft evenveel stemrecht. En toch heeft de 

provincie een leidende rol. Hij waakt ervoor dat men gaat denken dat de provincie dit gaat oplossen. 

Mede om die reden hecht hij aan het voorzitterschap door een van de gemeenten. 

Probleem zit meer in de cultuurverschillen dan het hebben van twee locaties zo geeft de gedepu-

teerde desgevraagd aan. Het is niet zo dat niemand de leiding heeft, het DB en het AB hebben ieder 

een eigen rol. 

Verder merkt hij op dat het DB met een voorstel zal komen bij de begroting van 2018 met daarbij een 

Plan van Aanpak (PvA). Als de Staten hierover iets aangeven in hun zienswijze zal de RUD daar iets 

van vinden. De begrotingswijziging 2018 wordt weer aan PS voorgelegd voor een zienswijze. Ook zal 

er naar zijn mening binnen een jaar weer een nieuwe informatiebijeenkomst komen.  

Op zijn vroegst zal eventuele extra bijdrage van de provincie bij de VJN in 2018 aan de orde komen te 

vertalen naar de begroting van 2019. 

Wat is nu de oplossing? De financiële functie wordt aangepast, dit zit al in de begrotingswijziging 

2017. De 13 stakeholders zullen moeten zorgen dat het gaat lukken. Het automatiseringssysteem is 

niet het meest klantvriendelijke, maar het is bruikbaar. De veiligheid is niet in het geding. Controle op 

de categorie 2 bedrijven waar op is bezuinigd, passen nog binnen de bandbreedte die daarvoor geldt. 

Voor lang niet alle producten geldt de Drentse maat. 

De gedeputeerde is van mening dat de provincie ook naar zichzelf moet kijken bij dit dossier. Er is 

20% gekort er is geen loon- en prijscompensatie gegeven. Hij is van mening dat men niet terug hoeft 

naar het oude niveau maar wel dat gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht. Er moet wel een 

realistische begroting worden neergelegd. Het LOS systeem kan niet apart worden gezien van het 

systeem in Groningen. Het gaat met de RUD’s niet allemaal even florissant. De genoemde tusseneva-

luatie over 2014/2015 is in het DB vertrouwelijk aan de orde geweest. Hij zal informeren of deze ook 

voor de staten beschikbaar is. (JSt: het CDA heeft deze informatie beschikbaar zo gaf men te kennen 

in de vergadering). 

Het is aan PS om een zienswijze te geven. Hij heeft uit het besprokene voldoende voeding gekregen 

om mee te nemen naar het DB van de RUD. 

Belangrijk is het, zo sluit de gedeputeerde zijn betoog af, dat de blik naar voren wordt gericht en dat 

PS tijdig over de ontwikkelingen bij de RUD worden geïnformeerd. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het aan het Presidium is om de schriftelijke 

zienswijze op te stellen en het onderwerp al dan niet te agenderen in de vergadering van PS van 13 

december a.s.  

 

7. 5e Begrotingswijziging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018; Statenstuk 2017-818 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van GL geeft aan niet voor GAE te zijn en derhalve ook niet voor het vergroten van de bij-

drage van de provincie. De garantstelling voor GAE vereist 46 miljoen euro van de regio. Nu de ge-

meenten Assen en Groningen niet (extra) willen bijdragen gaat dit extra geld kosten (1,85 miljoen 

euro) voor de provincie. Daar is GL niet voor, een te groot risico. De fractie zal met een amendement 

komen op dit punt. Wanneer het amendement niet wordt aangenomen zal GL tegen het voorstel stem-

men. 

D66 is van mening dat de begrotingswijziging niet moeilijk is. Alleen toen kwam de brief over de bij-

drage aan Assen dat maakt het ingewikkeld. Daar heeft de fractie erg veel moeite mee. Het eerder be-

sloten bedrag van € 13 miljoen was al moeizaam voor D66. De vraag aan GS is hoe de afspraak met 

Assen is gemaakt.  

De PvdA informeert naar het generatiepact, hiervoor is 3 miljoen gereserveerd terwijl de kosten nog 

niet zeker zijn omdat het aantal deelnemers nog niet bekend is, maar er is toch wel een proforma re-

kening gemaakt? De bijdrage aan Assen komen uit de REP gelden, liggen deze bedragen niet vast? 

De CU geeft aan dat de provincie er goed voor staat, complimenten aan GS. Het tekort is gering geen 

bedrag om zorgen over te maken. Het in te stellen generatiepact gaat over een periode van 3 jaar, 3 

miljoen waarvan nu 3 ton wordt doorgeschoven. De CU gaat akkoord met het statenstuk. 

De VVD is blij met de pragmatische afspraak die is gemaakt met de gemeente Assen. GAE kan hier-

mee uit de voeten, nu Groningen nog. Daarnaast vraagt de VVD of het door PS aangenomen amen-

dement over DEO wordt uitgevoerd. Dat dit nu nog niet terug is te vinden in de stukken zal, zo is de 

aanname van de fractie, te maken hebben met de actualisatie van het voorliggende stuk. 

Ook voor het CDA geldt dat zij content zijn met de gekozen oplossing voor GAE. 

De PVV geeft aan dat, waar het gaat om de bijdrage aan GAE, de afspraak is gemaakt dat het be-

drijfsleven zoveel mogelijk moet bijdragen, is daar nog naar gekeken? Overigens steunt de PVV, GAE 

van harte het vliegveld is tenslotte de toegangspoort tot het Noorden. 

Desgevraagd vult de PVV aan dat zij weliswaar tegen de provinciale begroting hebben gestemd om-

dat zij ten principale tegen 90% van de voorstellen zijn, maar GAE is een uitzondering.  

Tot slot merkt de SP op dat nu wederom een luchtvaartmaatschappij (WizzAir) volgende jaar stopt te 

vliegen op Eelde de vraag is wat er over blijft, weer 30.000 passagiers minder. Dit is veelzeggend voor 

de positie van GAE. Het is onverantwoord om wederom gemeenschapsgeld te stoppen in deze bo-

demloze put. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: De bijdrage aan GAE heeft niet te maken met de garantstelling, maar met de uit-

voering van het besluit. Er wordt binnen de cijfers gebleven die met PS zijn afgesproken, zodra dit an-

ders wordt loopt dit altijd via PS. De garantstelling gold zolang er nog geen besluit was genomen door 

PS, dit is nu wel het geval. Er wordt steeds overgemaakt wat de werkelijke kosten zijn, niet meer.  

Bijdragen van het bedrijfsleven worden in mindering gebracht op de provinciale bijdrage.  

De ondersteuning aan Assen komt uit de REP middelen, die zijn nog voldoende.  

De vraag of DEO conform het amendement wordt afgewikkeld, kan positief worden beantwoord.  

Het college komt nog terug op de vragen over het Generatiepact.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat gelet op het voornemen van de fractie van 

GL om een amendement in te dienen, de B-status van het stuk gehandhaafd blijft. 
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8. Wijziging Bijlage 1 Tarieventabel van de Belastingverordening provincie Drenthe 2017; 

Statenstuk 2017-812 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de VVD geeft aan akkoord te gaan met de wijzigingen.  

Teneur van de wijzigingen is dat deze bijna allemaal een beetje omhoog gaan toch gaat het totaal be-

drag gaat naar beneden. Oorzaak hiervan ligt, zo is de VVD uit ambtelijke navraag gebleken, bij het 

aantal aanvragen. 

De overige fracties hebben niet het woord gevoerd. 

 

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

status. De commissie stemt hier mee in. 

 

 

9. Wijziging Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe; Statenstuk 2017-817 

 

Zonder daarover het woord te hebben gevoerd stemmen de fracties in met het voorstel. 

 

De voorzitter concludeert derhalve dat de B-status van het stuk gewijzigd kan worden in de A-status. 

De commissie stemt hier mee in. 

 

 

10. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten van Drenthe 2018; Statenstuk 2017-816 

 

De heer Nijmeijer (GL) geeft als vicevoorzitter van de Commissie van Onderzoek (CvO) een korte toe-

lichting op het programma. Hij eindigt met het verzoek aan de fracties om vooral flexnotities te vragen. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van het CDA spreekt haar waardering uit over het stuk. 

D66 geeft eveneens aan blij te zijn met het stuk als een dynamisch document. Ze blijft wel positief kri-

tisch over onderdeel A, en daarbinnen op de rol en de betekenis van sociale media als het gaat om 

het directe contact met de inwoners. Een substantieel deel van de statenleden moeten hier dan wel 

gebruik van maken. 

De vicevoorzitter van de CvO dankt voor de steun van het stuk en geeft richting D66 de reactie dat het 

onderdeel sociale media wordt meegenomen in de werkgroep Veranderende samenleving.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de status van dit stuk kan worden gewijzigd 

en de A-status. De commissie stemt hier mee in. 

 

 

11. Samenvatting van de vergadering van 8 november 2017en de Lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 8 november 2017 wordt vastgesteld. 

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

gehecht. 
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12. Ingekomen stukken 

 

A1: Subsidiëring ‘Into Nature 2018’ en ‘Welstaat’, brief van GS van 15 november 2017: Voorhangpro-

cedure. 

‘Into Nature’: 

De fractie van GL geeft aan destijds vragen te hebben gesteld over het niet aanvragen van een ont-

heffing van de Natuurbeschermingswet. De rechter heeft inmiddels bepaald dat dit ten onrechte niet is 

gebeurd. Volgens GS moet de gemeente hierop toezien. GL verzoekt wel om bij deze nieuwe aan-

vraag preventief toe te zien dat deze ontheffing nu wel wordt aangevraagd. 

De PvdA heeft het standpunt dat dergelijke projecten de ruimte moeten krijgen. 

‘Welstaat’: 

D66 vraagt zich af of het gezelschap de opdracht al heeft gekregen. Hun website wekt namelijk sinds 

de zomer van 2017 de suggestie dat ze een muziekspektakel gaan uitvoeren in 2018. Daarnaast 

vraagt de fractie welke doelen zijn gesteld en in op welke wijze worden de regionale partners en de 

bevolking hierbij betrokken zoals wordt voorgesteld. 

PvdA: sluit zich aan bij D66.  De onderbouwing is alleen wel erg dun. Kan GS extra informatie geven? 

Ook de fractie van de SP sluit aan bij D66. Verder geeft de SP aan de brief te willen agenderen voor 

de volgende commissievergadering. Eventueel te agenderen in de PS-vergadering van 13 december 

2017. 

 

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

Gedeputeerde Bijl: agenderen is prima. Er wordt niets voorgelegd zijn waarover al is beschikt. Er is 

wel eerder een subsidiëring afgegeven van € 30.000 voor de ontwikkeling, dit is binnen het mandaat 

van GS afgehandeld. Met deze nieuwe subsidie wordt het totaal meer dan €150.000 wat leidt tot de 

voorhangprocedure. 

Gedeputeerde Jumelet: waar het gaat over ‘Into Nature’ geeft hij aan dat de provincie op locatie is ge-

weest zij is immers bevoegd gezag. De provincie heeft met de terreinbeheerder en de mensen van de 

organisatie aangegeven wat nodig en mogelijk is in het gebied. Er is samenwerking om de goede din-

gen goed te doen. Als het project doorgaat zal hierover vroegtijdig worden gecommuniceerd. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat aan het Presidium wordt meegegeven een 

keus te maken wanneer agendering van de brief het beste kan plaatsvinden, tijdens de PS vergade-

ring van 13 december of in de eerstvolgende commissievergadering, 24 januari 2018. 

 

 

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

 

EU-aangelegenheden: 

De voorzitter van de werkgroep DrEUn, de heer du Long (PvdA), wijst op de bijeenkomst ‘feiten en cij-

fers vluchtelingenopvang en huisvesting statushouders in Drenthe’ op 6 december a.s. Opgave is nog 

mogelijk. 

 

IPO: 

De heer Smits, AV-lid IPO, doet verslag van een informele bijeenkomst op 27 november jl. van het AV. 

Hierbij zijn twee onderdelen van belang waarover tijdens de AV vergadering van 19 december a.s. 

een besluit moet worden genomen. 

Ten eerste het voorstel voor een statutenwijziging. Deze is noodzakelijk vanwege de Wet normalise-

ring rechtspositie ambtenaren. De positie van PS als werkgever van de Statengriffie komt onvol-

doende naar voren in de voorstellen. Het is nog geen gelopen koers.  
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Ten tweede ligt de begroting van het IPO 2018 ter goedkeuring voor. Hij is van mening dat de AV-

leden toch een zeker mandaat moeten hebben vanuit PS. Het gaat ook om de verhoging van de bij-

drage van de provincies. Voor Drenthe is dit een verhoging van 790.000 naar ruim een miljoen euro. 

Daar staan weer compensaties tegenover, maar hij vindt dit proces buitengewoon onbevredigend en 

voelt zich in een buitengewoon vervelende positie. Het gaat bijna volledig voorbij aan PS. Er is een 

groep van meelezers, misschien moeten zij of de financieel woordvoerders hier ook nog iets van vin-

den. 

Tot slot geeft de heer Smits aan dat zijn stelling is dat in feite PS hierover zou moeten gaan. Het IPO 

is tenslotte ook een verbonden partij. Een panklare oplossing heeft hij (helaas) niet. 

 

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat getrapte besluitvorming zoals hier het geval is, altijd lastig is. Hij kan 

met de heer Smits meevoelen ook omdat de AV er een besluit over moet nemen. 

Wellicht kan hij samen met de AV-leden hierover nog van gedachten wisselen voor de AV vergadering 

plaats vindt. 

 

SNN: 

De voorzitter van de werkgroep SNN, de heer Van Dekken, geeft aan dat ook in deze werkgroep het 

dilemma zoals door de heer Smits is geschetst wordt herkend. Statenbreed is er behoefte om mee te 

willen denken met de doorontwikkeling van het SNN 3.0. 

Helaas waren slechts 5 van de 10 fracties aanwezig tijdens de laatste werkgroep bijeenkomst. 

Afgesproken is dat het verslag zal worden toegestuurd naar alle fracties en dat men op een later mo-

ment op het onderwerp terug zal komen. 

 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat terecht aandacht voor het SNN wordt gevraagd. Er zijn de nodige 

definitieve ontwikkelingen op komst. Hij wil hier graag met de werkgroep SNN of een deel van PS op 

een later moment over doorspreken. 

De heer Van Dekken antwoordt gebruik te willen maken van dit aanbod. 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng in deze laatste vergadering van 2017. 

  

De vergadering wordt gesloten om 16:30 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 24 januari 2018. 

 

 

 

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

woensdag 24 januari 2018. 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 

 



 

Versie 3 januari 2017 1 

                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 30 november 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1.VJN 2016; 

volkshuisvesting 

(PS) 

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

over hoe de provincie een rol kan spelen bij de 

volkshuisvesting in verband met het tekort aan sociale 

huurwoningen 

 

13.07.2016 01.11.2016 √ Afgehandeld: In het kader van de revisie van de 

Omgevingsvisie is overleg gaande met de drentse 

gemeenten waarbij ook het onderwerp huisvesting 

wordt meegenomen. PS worden hierover op de 

gebruikelijke manier geïnformeerd. 

 

2. 2
e
 Bestuursrapportage/ 

Begroting 2017 

Gedeputeerde Brink: zegt toe PS schriftelijk te zullen 

informeren v.w.b. voorlichting over gevaarlijke 

landbouwmachines 

31.10.2016 18.01.2017  

3. INCAS3 Gedeputeerde Brink: zegt toe met een voorstel te zullen komen 

om de ‘lessons learned van INCAS3 met de commissie te 

bespreken in een aparte bijeenkomst in het voorjaar van 2017 

30.11.2016 01.04.2017  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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  

√ Er is een bijeenkomst gepland op 25 januari 

2017. Tevens zal een korte notitie worden 

toegezonden over dit onderwerp. 

 

3. 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 

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

bijeenkomst te organiseren over de effecten van het in de 

markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed. 

14.09.2016 01.05.2017  

5. Arbeidsmarkt en 

Onderwijs 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe in het voorjaar 2017 een 

bijeenkomst te organiseren waarin de stand van zaken m.b.t. 

het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht, 

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

2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-Nederland 

14.09.2016 01.04.2017  
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over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’, zal hierbij worden 

betrokken. 

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

over de in de Cultuurnota van toepassing van zijnde indicatoren 

en hoe deze tot stand komen. 

14.09. 2016 26.10.2016 

01 04 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 

actieprogramma. Zoals: 

- concrete inbreng in een actie 

stuurgroep van BZK via 

burgemeester Bouwmeester van 

Coevorden 

 erkenning van diploma’s van 

verpleegkundigen; dit traject loopt. 

 Interreg. programma’s wordt aan 

ook gewerkt. Zodra hierover meer 

bekend is komt hij hierop terug. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat eerst de discussie 

over de Drentse Duitslandagenda moet 

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

deze motie als afgehandeld kan worden 
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beschouwd. 

 

M 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 

goede bewegwijzering hiervan. Om samen met relevante 

partijen zoals het Recreatieschap Drenthe, KNHS, het 

Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en 

Marketing Drenthe een plan van aanpak en 

meerjarenplanning te maken. Om bij de behandeling van de 

begroting 2017 met een concreet voorstel te komen  

 

PS 13.07.2016 09.11.2016 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.  

M 2016-22; 

Binnenstadsfonds 

GS wordt verzocht om met de vier genoemde steden in 

overleg te gaan om tot onderlinge afstemming te komen 

over de herinrichting van de binnensteden. Om een 

binnenstandsfonds in te stellen waar de genoemde steden 

een beroep op kunnen doen om de noodzakelijke ingrepen 

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

te maken. 

PS 13.07.2016 01.12.2016 

30.11.2016 

 

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. 
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