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Onderwerp: Beantwoording vragen over de 1e Bestuursrapportage 2019

Geachte voorzitter/leden,

Voorafgaand aan de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 20192r1n vanuit de
Statenfractie van de WD enige vragen over deze 1e Bestuursrapportage gesteld.
Voor de beantwoording van de vragen verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

Bijlage(n): Beantwoording vragen 1e Bestuursrapportage 2019
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Beantwoording vragen WD-fractie 1e Bestuursrapportage 2019

Vraag 1
De geraamde lasten voor de INTERREG en EFRO-programma's blijven achter bij de planning.
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Wat is de oorzaak?

Antwoord
De planning refereert met name aan de financiële planning van de benodigde middelen voor
deze programma's.

OP EFRO:

lnmiddels zijn de cijfers van het OP EFRO eind 2018 bekend. Wij zijn onze relatieve
achterstand aan het inlopen (het aandeel van Drenthe eind 2018 verviervoudigd t.o.v. 2017),

maar moeten volop blijven doorwerken om het Drentse aandeel uit het OP EFRO op peil te
houden.

INTERREG:

Het lnterreg-programma ligt inhoudelijk op schema echter zorgt de (langdurige)

besluitvorming van Europa voor een vertraging in de toekenning van de middelen en de

uitvoering. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van het jaar zal plaatsvinden

Vraag 2
Bevorderen economisch ecosysteem, 400.000 bouwkostenoverschrijding HHub Roden.
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De huuropbrengst gaat weliswaar de overschrijding van de kapitaallast compenseren Maar,
nemen we aan, wel minder dan aanvankelijk toch? Of neemt de huuropbrengst ook toe?

Antwoord
De overschrijding wordt voor een groot deel opgevangen door een resterend bedrag vanuit
de onderuitputting van de provinciale bijdrage aan het investeringspakket Leek/Roden,
herstructurering bedrijventerrein Bitseveld bij Roden. De provincie en gemeente Noordenveld
hebben afgesproken dit bedrag in te zetten voor de HealthHub, mede omdat dit pand zich op
Bitseveld bevindt.

Vraag 3
Praktijkopleidingsplaatsen zijn gerealiseerd. (pagina 9)
Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de plek er is. Want leerlingen zijn er niet (voldoende). Over

welke plekken hebben we het dan, hoeveel en waar?

Antwoord
ln 2019 zijn tot nu toe op grond van deze uitvoeringsregeling 3 projecten gesubsidieerd met
de benoeming als praktijkopleidingsplaats. De plekken zijn er dus ook dit jaar weer. Hoeveel
leerlingen daadwerkelijk op deze projecten komen kan pas aan het eind van de bouwperiode
worden vastgesteld.

Tot nu toe gaat het om de volgende projecten:
o NH kerk (Jozefkerk) in Assen

r Voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord
r Voormalige school, Veenhoopsweg 60 in Smilde (dit project moet nog starten)

Een kleine greep uit de ervaring uit 2018:
r Oldengaerde in Dwingeloo - 1 leerling timmeren
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Voormalige Mandenmakerij in Wilhelminoord - 1 leerling timmeren
Molen Wassens in Zuidwolde - nog niet bekend

Voormalige Luchtwachtoren in Schoonebeek - 1 leerling

De realiteit is dat weinig leerlingen de opleiding kiezen voor de kwalificatie restauratie. Op dit
moment slechts nog t Drentse leerling in de officiële opleiding niveau 4 'Specialist

Restauratie'. 'Reguliere' leerlingen worden nu op restauratieprojecten gezet om hen

enthousiast te maken voor de opleiding restauratie.

Vraag 4
Wij willen graag meer info over de uitdagingen, buiten de invloed van de provincie,

waartegen het EGF-project voor de bankensector tegenaan loopt. (pagina 9)

Antwoord
Door een administratieve vergissing heeft het ministerie van SZW de aanvraag te laat
ingediend bij de Europese Commissie. Dit heeft gevolgen voor de referentieperiode. Deze

schuift met 3 maanden op. ln deze periode zijn echter minder ontslagen gevallen dan de 500

die als voorwaarde voor een aanvraag bij het EGF worden gevraagd. Het ministerie is op dit
moment bezig om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om het project toch nog volledig
in uitvoering te krijgen. De reeds eerder gestarte trajecten lopen met 400 deelnemers (uit de

oude referentieperiode) momenteel gewoon door.
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