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

 

Woensdag 19 juni 2019 

 

 

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het Staten-

InformatieSysteem (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 19 juni is als bijlage opgenomen bij deze sa-

menvatting. 

 

 

Aanwezig:  

de heer G. Serlie (voorzitter) 

mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 

de heer T.P. Blinde (FvD) 

de heer E. Bos (GroenLinks) 

de heer B. van Dekken (CDA) 

mevrouw G.J. Dikkers (SP) 

de heer F.D. Duut (OpDrenthe) 

mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 

mevrouw S.D. Kort (PVV) 

de heer R. du Long (PvdA) 

de heer H. Loof (PvdA) 

de heer Mäkel-van Luttikhuizen (SP) 

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 

mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 

mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 

de heer H. Omlo (FvD) 

de heer H.J. Pragt (D66) 

de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 

de heer H. Post (ChristenUnie) 

mevrouw T. Potharts (PvdD) 

mevrouw J. Roggen (PvdA) 

mevrouw A. Uddinga (VVD) 

de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 

de heer H. Velzing (FvD) 

 

mevrouw M. Boedeltje, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

de heer C. Bijl (PvdA) 

de heer H. Brink (VVD) 

de heer H.G. Jumelet (CDA) 

de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 

 

Afwezig: 

de heer P. Moltmaker (VVD) 

de heer S.J. Vegter (CDA) 

de heer G. Zuur (CDA)) 

 

Gedeputeerde de heer T. Stelpstra (Christen-

Unie) 

 

 

 

https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
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1. Opening 

 

De voorzitter van FCBE, de heer Vegter, is afwezig. De heer Serlie (VVD), voorzitter van de commis-

sie OGB, vervangt hem. De heer Serlie opent om 13.30 uur de vergadering. De heer Du Long (PvdA), 

vicevoorzitter van de Staten, vervangt de heer Serlie bij de agendapunten 6 (1e Bestuursrapportage) 

en 7 (Voorjaarnota), omdat hij de woordvoerder namens de VVD is voor deze agendapunten.  

De fractie van D66 werkt tijdens de vergadering met een wisselende samenstelling. Afhankelijk van 

het onderwerp van het agendapunt zal mevrouw Kleine Deters of de heer Pragt woordvoerder zijn en 

deelnemen aan de vergadering.   

 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen 

 

De voorzitter, de heer Serlie, is voornemens deel te nemen aan de 4 Mijl van Assen met een Staten-

team. Hij vraagt deelnemers voor het Statenteam zich aan te melden voor 30 juni bij hem.  

 

 

4. Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

5. Ontwerpbegroting 2020 ca Noordelijke Rekenkamer, Statenstuk 2019-894  

 

De heer Van der Bij, lid van het College van Bestuur van de NRK en de heer Struiksma, interim direc-

teur van de NRK, zijn aanwezig bij dit agendapunt. 

De heer Van der Bij geeft een toelichting: hij deelt mee dat per 1 augustus de heer Schaap is be-

noemd als directeur van de NRK. Verder meldt de heer Van der Bij dat de overschrijding van de per-

soneelslasten bijna geheel ten laste komen van de reserves. 

 

Samenvattende reactie van de fracties gericht aan de NRK 

De fractie van de PvdA vraagt zich af of de onderzoeksplanning van de NRK geleden heeft onder pro-

blemen binnen de NRK. 

De FvD-fractie vraagt of de NRK zelf heeft nagedacht over maatregelen om te bezuinigen door bijv. 

goedkopere huisvesting te zoeken. 

De fracties van de PVV en SP spreken hun zorg uit over het personeelsverloop bij de NRK.  

De CDA-fractie geeft aan dat de NRK een belangrijk instrument is. De fractie geeft aan dat er sprake 

is van forse overschrijding, maar verwacht dat 2020 voor de NRK weer een normaal jaar zal zijn.  

 

Samenvattende reactie van de NRK 

Een aantal onderzoeken loopt volgens planning, maar bijv. het onderzoek m.b.t. natuur inclusieve 

landbouw loopt vertraging op, ook is een aantal onderzoek ‘on hold’ gezet. Verwacht wordt dat deze 

onderzoeken binnenkort worden hervat. 

De NRK heeft nu nog verplichtingen naar de huidige verhuurder, maar zal in toekomst bezien of an-

dere huisvesting tot de mogelijkheden behoort. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de fracties kunnen instemmen met het Sta-

tenstuk 2019-894. Dit Statenstuk wordt als A-stuk behandeld tijdens de PS vergadering op 3 juli a.s. 

 

 

6. 1e Bestuursrapportage 2019 en 3e Begrotingswijziging 2019; Statenstuk 2019-891 

 

De heer Du Long (PvdA) neemt het voorzitterschap van de heer Serlie over. 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de PVV verzoekt bij punt 5.1 ‘Actieplan energieneutraal wonen’ om duidelijkheid over 

het terugdraaien van de reserve opvang revolverend financieren met € 2,25 miljoen, in verband met 

het vervallen van de grondslag; er is afgezien van het verstrekken van een lening. Er zijn immers tal 

van andere leningen verstrekt in dit kader, waarvoor de reserve nodig is.   

GroenLinks vraagt naar de stand van zaken op het dossier van de brandweerkazerne bij GAE en naar 

de nieuwe planning t.a.v. de doelstelling van 285,5 MW hernieuwbare energie. Wat betreft de begro-

tingswijziging wil GroenLinks dat er doorgegaan wordt met het beleid betreffende asbestdaken. De 

fractie vraagt wat de verplichte bijdrage aan de landelijke Luchtvaartnota betekent.  

De D66-fractie stemt in met de 3e Begrotingswijziging 2019. Wat betreft de 1e Bestuursrapportage 

2019 vraagt de fractie zich bij p. 8 ‘Ik ben Drentse Ondernemer’ af of het ondernemersklimaat daad-

werkelijk verbeterd is en of er meer banen zijn gecreëerd, de doelen zijn platgeslagen naar het aantal 

deelnemers.  

De fractie van de SP vraagt of het investeringsprogramma voor Verkeer & Vervoer nog voor de begro-

ting naar de Staten komt. De fractie wil een reactie van GS op het verstrekken van incidentele subsi-

dies voor breedband uit de reserveopvang revolverend financieren; volgens de SP zou dit uit de re-

serve investeringsagenda moeten komen. De fractie vraagt verder hoe in Drenthe de aanpak gevaar-

lijke stoffen versneld kan worden en het late verschijnen van de lijst gevaarlijke stoffen. De fractie 

vraagt welke uitdagingen bedoeld worden in het Europees globaliseringsfondsproject en wat er met 

het geld gebeurt dat Drenthe voor dat project beschikbaar heeft gesteld.  

De PvdA-fractie vraagt een heldere uiteenzetting over het IBP en informatie over de recente ontwikke-

lingen bij het programma Ruimte Drenthe de windparken Emmen, over de financiële gevolgen van de 

veranderde besluitvorming inzake de asbestproblematiek en over de PAS-problematiek.  

De fractie van het CDA wil weten of er al concreet zicht is op de uitwerking van het IBP en of er wat 

betreft de veiligheid bij de luchthaven brandweer GAE al wat bekend is over het tijdpad en de ontwik-

kelingen. Verder vraagt de fractie of de provincie nog risico’s loopt t.a.v. verplichtingen bij het windpark 

Emmen ivm met de vertraging.  

De ChristenUnie-fractie vraagt uitleg over het niet begroot zijn van een aantal zaken in de 1e Bestuurs-

rapportage en de tegenvallende verbouwingskosten bij de Health Hub Roden. Bij de 3e Begrotingswij-

ziging vraagt de CU of het niet logisch is om kosten voor Stichting Poppunt Drenthe mee te nemen in 

het totaalbeeld van 2020. Tevens of de Kolonie van Weldadigheid nog problemen gaat ondervinden 

met het budget van 2019, omdat dat al deels gebruikt is in 2018. Verder is er onduidelijkheid over het 

budget Herstructureringsfonds.  

De fractie van Forum voor Democratie wil weten wat er met het budget van de gestaakte asbestsane-

ring gebeurt, wat de directe kosten voor de provincie zijn door de vertraging bij de windparken Emmen 

en waarom de stijgende uitvoeringskosten RVO bij het Programma Natuurlijke Platteland niet begroot 

zijn. De fractie vraagt naar het lenen van geld door de provincie i.r.t. de provinciale kerntaken. 

De fractie van de Partij voor de Dieren wil weten op welke termijn PS geïnformeerd worden over de 

investeringen m.b.t. het vliegveld en wanneer er nadere besluitvorming plaatsvindt. De fractie vraagt 

of en hoe het college de achterstand wat betreft opwekking van duurzame energie en stimulering van 

energiebesparing nog in kan halen. De PvdD pleit voor verlaging van de maximumsnelheid op de N34 

en vraagt naar de bijeenkomst over klimaatadaptatie. 

De VVD-fractie sluit zich aan bij de CU wat betreft de Health Hub Roden en vraagt een toelichting bij 
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het overhevelen van geld vanuit herstructurering. De kostenoverschrijding heeft vooral te maken met 

externe oorzaken en daarmee buiten niet bij PS. 

  

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

Gedeputeerde Bijl verduidelijkt aan de PVV over het ‘Actieplan energieneutraal wonen’ dat een lening 

niet doorgaat, waardoor de garantie niet in het fonds gestort behoeft te worden, dit is vorig jaar okto-

ber besproken in de Staten. De Staten worden nog nader geïnformeerd over de leningen. 

Voor wat betreft de stand van zaken brandweerkazerne GAE deelt de gedeputeerde mee dat er een 

rapport is verschenen m.n. over de werkomstandigheden van de brandweer. Dit rapport wordt binnen-

kort besproken op de aandeelhoudersvergadering. Er zijn niet voldoende middelen beschikbaar  om 

een optimaal nieuwbouwplan uit te voeren, het moet wat soberder. Maar de veiligheid van passagiers 

mag niet in het geding zijn. GS zijn in gesprek met de minister over de nieuwe Luchtvaartnota, hieraan 

gekoppeld is het Luchthavenbesluit van GAE. Hieraan zijn kosten verbonden, die zijn wat hoger uitge-

vallen dan verwacht.  

Gedeputeerde Bijl erkent dat het beter was geweest als eerder onderzoek was gedaan naar ver-

wachte kosten op he terrein van o.a. fietspaden, NS-intercity en oevers van Drentse kanalen. De forse 

investeringen waren dan eerder duidelijk geweest. Voor de komende vier jaar is € 60 miljoen beschik-

baar voor investeringen in de infrastructuur. Voor investeringen in infrastructuur is het handiger om in 

perioden van tien jaar dan van vier jaar te handelen, infrastructuur is immers lange termijn. Het inves-

teringsprogramma Verkeer & Vervoer komt in de begroting terug. 

Het IBP is het Interbestuurlijk Programma, een samenwerkingsprogramma van Rijk, provincie, water-

schap en gemeenten voor een gezamenlijke aanpak van een aantal doelen, zoals bijv. de Regiodeal 

Zuidoost Drenthe. Er is niet-geoormerkt geld voor deze doelen gestort in het provinciefonds en het ge-

meentefonds en dit geld is dus naar wens te gebruiken. Het geld zal wel voor deze doelen gebruikt 

worden, maar het is de vraag of dat onder het kopje IBP gaat gebeuren. Het rode kruisje in de rappor-

tage geeft aan dat er een verandering gaat optreden. Bij de begroting zal het IBP besproken worden. 

Eén van de uitdagingen van het Europees Globaliseringsfonds ligt bij de werkwijze van het ministerie 

van Sociale Zaken. Het ministerie heeft de aanvraag te laat ingediend en er wordt nu een oplossing 

gezocht voor het niet behalen van het aantal ontslagen.  

De financiële gevolgen van PAS, asbest e.d. zijn niet te overzien. Zodra dit wel het geval is komt de 

gedeputeerde daarop terug. 

De taakstelling van 285,5 MW bij de windparken in Emmen en de netwerkproblematiek moet in alle 

redelijkheid gerealiseerd kunnen worden. Er moet voldoende capaciteit op het net zijn. Gedeputeerde 

Bijl denkt niet dat er op dit moment financiële consequenties zijn. Dit zal meegenomen worden in de 

discussie over het klimaatakkoord.  

Lenen is niet abnormaal bij investeringen, als het geld maar gebruikt wordt voor investeringen die ge-

activeerd worden en nodig zijn. 

Gedeputeerde Bijl verwacht na de zomer resultaten van het onderzoek van Icolos over de Koloniën 

van Weldadigheid en merkt op dat er voor dit jaar nog voldoende middelen zijn.  

GS willen een meerjarig beleid op de popcultuur inzetten. Dit komt aan de orde in de Cultuurnota van 

2020. Er wordt met een aantal gemeenten samengewerkt.  

Gedeputeerde Bijl zal nog schriftelijk ingaan op de vragen m.b.t. het herstructureringsfonds.  

Gedeputeerde Brink merkt op dat het aantal deelnemers laat zien dat het programma ‘Ik ben Drents 

ondernemer’ aanslaat, maar het aantal mensen inderdaad is geen doel op zich. Over concretere resul-

taten zullen de Staten nader geïnformeerd worden met een bijeenkomst.  

In overleg met de gemeente Noorderveld is besloten het geld dat voor de rondweg Bitseveld was be-

stemd, nu te gebruiken voor het energiezuinig maken en de dakconstructie van het pand van de 

Health Hub Roden. Dit plan past binnen de kaders van de subsidie. De provincie en de gemeente 

Noordenveld zijn samen eigenaar van dit gebouw. De meeropbrengsten van de huur en de kapitaal-

lasten zullen de overblijvende € 150.000 dekken. De huur behoeft niet te worden verhoogd, zodat de 

Health Hub interessant blijft voor starters en jonge bedrijven.  
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Gedeputeerde Jumelet meldt voor de subsidie aan het Drents Glasvezel Collectief, waarover de Sta-

ten in maart hebben gesloten, de reserveopvang revolverend financieren ingesteld. Deels is de finan-

ciering afkomst uit een vrijgevallen lening.  

De drie noordelijke provincies werken samen in een project voor het inventariseren van zeer zorgwek-

kende stoffen bij bedrijven, dit is een wettelijke opdracht. Dit kan niet snel, want het betreft o.a. stoffen 

waarvan het bestaan eerst niet bekend was. Het streven is de lijst in 2021 klaar te hebben. 

Voor wat betreft de kosten voor de RVO, zowel de kosten als de inkomsten vanuit subsidies zijn hoger 

uitgevallen en kunnen tegen elkaar worden weggestreept.  

Gedeputeerde Kuipers zegt een informatiebijeenkomst klimaatadaptatie toe. I.v.m. de verkiezingen is 

de Wereldwaterdag van dit jaar ‘in het water gevallen’. De volgende is op 22 maart 2020.  

 

Toezeggingen 

Gedeputeerde Bijl zegt toe informatie te verstrekken over de stand van zaken rond het IBP. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe informatie te verstrekken over leningen betreffende ‘Actieplan energieneu-

traal wonen’. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe vragen bij de Bestuursrapportage over leningen revolverend financieren en 

een overschot over het herstructureringsfonds schriftelijk te beantwoorden. 

Gedeputeerde Brink zegt toe een informatiebijeenkomst te organiseren in het kader van ‘Ik ben Drents 

ondernemer’. 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe een informatiebijeenkomst over klimaatadaptatie te organiseren. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-891als B-stuk wordt behan-

deld in de Statenvergadering van 9 oktober 2019. 

 

 

7. Voorjaarsnota; Statenstuk 2019-893  

 

De voorzitter geeft aan dat de inspreker met betrekking tot de gescheperde schaapskuddes zich heeft 

teruggetrokken. Deze inspreker heeft inmiddels een gesprek gevoerd met gedeputeerde Jumelet. De 

gedeputeerde zal hier bij zijn bijdrage op ingaan.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

In meerderheid constateren de fracties dat de Voorjaarsnota beleidsarm is en geven aan bij de alge-

mene beschouwingen hun prioriteiten kenbaar te maken. De fracties van de PVV, D66 en de CU roe-

pen het college op om prioriteiten te stellen.  

De fractie van de PvdA vraagt het college nader in te gaan op de minder rooskleurige financiële voor-

uitzichten en welke ruimte er nog is naast de ruimtevragers. Verder vraagt de PvdA om het informeren 

en aangesloten houden van inwoners bij de omgevingswet goed in het oog te houden, het duurzaam 

beheer en onderhoud van beschoeiingen vindt de fractie van groot belang. Bij de investeringen Ver-

keer & Vervoer geeft het college aan dat twee projecten kunnen leiden tot overschrijding, de PvdA 

vraagt nadere duiding. Ook wordt gevraagd naar het wegvallen van de financiële dienstverlening aan 

de RUD, hierbij ontstaat een financieel nadeel, terwijl met het wegvallen van een post juist een voor-

deel verwacht zou worden.  

De PVV-fractie wil de stelpost IBP niet gebruiken om een structureel tekort op te vangen en vraagt 

zich af of alle plannen die er zijn, zoals het spoor Emmen-Rheine, wel uitgevoerd moeten worden, om-

dat wanneer minder geld te besteden is, ook de plannen bijgesteld moeten worden. Verder vraagt de 

fractie zich af waarom er sprake is van onverwachte uitgaven, terwijl die uitgaven te voorzien zijn. De 

PVV pleit voor een lectoraat aan de Stenden Hogeschool over gezondheid in relatie tot energieopwek-

king door wind en zon en pleit voor een soort adviesraad die de plannen van PS toetst op draagvlak. 

Met betrekking tot cultuur wil de fractie de uitgaven beperken tot zaken die cultuur-historisch bepalend 

zijn voor Drenthe. De PVV verzoekt met klem de opzet van de begroting niet te veranderen i.v.m. 

transparantie. 
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De fractie van het CDA vraagt zich af of er nog voldoende ruimte is voor een investeringsagenda. 

Voor de fractie zijn een vitaal leefbaar Drenthe, gaswinning en asbestproblemen van belang.  

De D66-fractie vindt de opzet van de begroting niet zo belangrijk, maar wel dat het een goed leesbaar 

document is. Voor D66 zijn nieuwe energie en de nieuwe economie de prioriteit.  

De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij vragen over de stelpost IBP en verschillend ingestelde be-

stemmingsreserves en vraagt GS hierover een voorstel op te nemen in de Begroting 2020. 

De SP-fractie vraagt of er nog aanpassingen komen in de Voorjaarsnota over een aantal zaken, om 

een actueler beeld te krijgen; er worden nogal wat onderwerpen vermeld zonder bedragen. De fractie 

vindt het vreemd dat de stelpost IBP gebruikt wordt om het structureel begrotingstekort weg te werken. 

De SP ziet geen reden om de beleidstekst van de begroting te verplaatsen naar de Nota van aanbie-

ding.  

De fractie van de ChristenUnie  vraagt GS enkele schattingen aan te geven bij de ruimtevragers. Ve-

der worden er voor enkele posten winstwaarschuwingen afgegeven, maar er worden geen bedragen 

bij genoemd. De fractie vraagt of het access management voor het wegenonderhoud nog op orde is, 

omdat nu alleen het absolute minimum aan wegenonderhoud kan worden uitgevoerd. De CU pleit 

voor een risico-inventarisatie voor wegenonderhoud en oeverconstructies en vraagt waarom niet ge-

anticipeerd is op de kosten hiervoor.   

De fractie van de Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de opmerkingen over leesbaarheid, de ‘onver-

wachte uitgaven’ en gebrek aan financiële onderbouwing. De fractie vraagt zich af of de provincie zich 

wel kan permitteren om niet te indexeren op opcenten. Gezien de meerjarige winstwaarschuwing en 

bijkomende voordelen pleit de PvdD af te zien van de verdubbeling van de N34.   

Volgens de VVD-fractie is het minimum voor wegenonderhoud te minimaal. De fractie sluit zich aan bij 

de PvdA wat betreft de investeringen die het gereserveerde budget overschrijden. De VVD wil de op-

centen niet verhogen en niet indexeren.  

 

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

Gedeputeerde Bijl bevestigt dat de Voorjaarsnota beleidsarm is i.v.m. de wisseling van het college. Er 

zullen voor 3 juli geen aanpassingen in de Voorjaarsnota komen. Het college wil de wensen vanuit het 

coalitieakkoord en de Statenleden meenemen in een sluitende begroting. De eerste jaren zal er weinig 

structurele ruimte bestaan. Op jaarbasis zullen er rond de vijf miljoen euro minder inkomsten zijn van-

uit het BTW compensatiefonds, het Rijkfonds en het Provinciefonds.  

De IBP-gelden zijn in Drenthe opgevoerd als aparte post maar is niet geoormerkt.  

Het college wil € 50 miljoen aan eenmalige middelen beschikbaar stellen voor de investeringsagenda 

en in overleg met PS invullen. 

Het is niet de bedoeling de opzet van de begroting te veranderen. Er zullen alleen een drietal verbete-

ringen toegepast worden. Gedeputeerde Bijl gaat graag het gesprek over de vormgeving van de be-

groting en het financiële systeem aan in de werkgroep Programmabegroting.  

In de 2e Bestuursrapportage komt meer informatie over de ruimtevragers, zoals de kosten voor een 

extra gedeputeerde, Prolander en de RUD. De dienstverleningsovereenkomst met de RUD stopt, 

waarmee de winstopslag van enkele tienduizenden euro’s verdwijnt. 

Er komt een aparte bijeenkomst over infrastructuur, om te kijken naar investeringen en onderhoud 

voor wegen en waterwegen. Er zullen investeringen afgewogen moeten. 

Gedeputeerde Jumelet over de gescheperde schaapskuddes 

Vier jaar geleden hebben de Staten besloten vier jaar lang een bijdrage te geven aan de tien ge-

scheperde schaapskuddes in Drenthe. Ook de terreinbeheerders en de schaapskuddeorganisaties 

zelf zouden bijdragen. Daarnaast hebben de Staten de opdracht gegeven om de kuddes te laten sa-

menwerken. Voor 2020 is er € 7.500 per kudde beschikbaar. De heer Kerssies van de stichting ver-

zoekt om een structurele oplossing om de kuddes in stand te kunnen houden. Gedeputeerde Jumelet 

heeft bij de heer Kerssies aangegeven dat hij in gesprek gaat met de stichting, de gemeenten en de 

terreinbeherende organisaties (Tbo’s). Dit om te onderzoeken hoe er structureel een beter financieel 

fundament kan worden gelegd onder de tien gescheperde schaapskuddes. Hij verwacht een financiële 
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bijdrage van alle betrokken partijen. Op verzoek van de PvdD zal gedeputeerde Jumelet bij die bijeen-

komst de vraag neerleggen of de schapen na hun ‘dienstverband’ van hun rust mogen genieten i.p.v. 

naar de slacht te gaan. 

 

Toezeggingen 

Gedeputeerde Bijl zegt toe een aparte bijeenkomst m.b.t. Verkeer & Vervoer te beleggen. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-893 als een B-stuk wordt 

behandeld in de Statenvergadering van 9 oktober 2019.  

 

De heer Serlie neem het voorzitterschap weer over van de heer Du Long. 

 

 

8/9. Samenvattingen van de vergadering van FCBE van 27 februari 2019 en van de Algemene 

Commissievergadering van 15 mei en de Lijst van toezeggingen 

 

De samenvattingen van de vergadering van 27 februari en 15 mei worden vastgesteld. 

De lijst van toezeggingen van OGB wordt aangevuld met de toezegging van gedeputeerde Stelpstra 

m.b.t. Energy Challenge van de vergadering van 15 mei.  

Gedeputeerde Brink geeft aan dat de motie 2019-2 (extra inspanning F1 naar Assen) van de lijst kan 

worden afgevoerd. 

Mevrouw Van den Berg (ChristenUnie) geeft de stand van zaken aan m.b.t. de motie 2017-24 (Keur-

merk veilig buitengebied). De Commissaris heeft aangegeven dit nog voor de zomervakantie af te 

handelen. 

 

 

10. Ingekomen stukken 

 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

C.1 Vervolg financiering Practoraat Zorg en (Sensor)Technologie 

De voorzitter concludeert dat er geen wensen of bedenkingen zijn. 

 

Overige brieven: 

A.1 Brief: afdoening toezegging over IntoNature 2018 

De fractie van de VVD vraagt wanneer er wordt besloten over een volgende editie van IntoNature. De 

fractie wil het punt dan agenderen. 

Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de voorbereiding van IntoNature 2020 al in volle gang. De locatie is 

dan Bargerveen. Een informerende brief m.b.t de stand van zaken gaat naar de Staten.  

 

Toezegging van gedeputeerde Bijl: 

Na drie georganiseerde edities van IntoNature (in Noord, ZuidOost en ZuidWest Drenthe) wordt beke-

ken of er een vervolg komt, dit wordt besproken met PS.   

 

A.2 Brief: Cultuurmonitor 2017-2020 en Voortgangsrapportage Cultuurnota 2017-2018 

De fractie van de VVD vindt dat de monitor een mooie inkijk geeft van cultureel Drenthe. De fractie wil 

graag trends volgen en vraagt niet teveel te wijzigen in de parameters, zodat trends eenvoudig kun-

nen worden gevolgd en cijfers vergeleken. Het cultuurbeleid kan dan in 2020 goed worden geëvalu-

eerd. Gedeputeerde Bijl vindt dit een goed voorstel. 



 

 8 

De fractie van D66 mist in de Cultuurmonitor een economische spinn-off. De fractie of het economi-

sche belang van kunst en cultuur aandacht kan krijgen in de monitor. Gedeputeerde Bijl geeft aan de 

vraag mee te nemen. Hij zal bekijken of dit zichtbaar gemaakt kan worden. 

 

 

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

 

Geen opmerkingen. 

 

 

12. Sluiting 

 

De vergadering wordt gesloten om 16.35 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 september 2019. 

 

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

18 september 2019. 

 

 

  , voorzitter 

 

 

 

  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 19 juni, versie 9 oktober 2019 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Schriftelijke informatie 

Interbestuurlijk Programma 

(IBP) 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe schriftelijke informatie te 

verstrekken over de stand van zaken rond het IBP.  

19.06.2019 30.10.2019  

2. Schriftelijke 

beantwoording vragen nav 

1e bestuursrapportage 

Gedeputeerde Bijl zegt toe een tweetal vragen bij de 1e 

bestuursrapportage over leningen revolverend financieren en 

een overschot over het herstructureringsfonds schriftelijk te 

beantwoorden.  

19.06.2019 18.09.2019 √ Afgehandeld per brief van 25 juni 2019, ‘Afdoening 

toezegging gedaan in de vergadering van de 

Statencommissie FCBE van 21 juni 2019 over vragen 

nav de 1e bestuursrapportage (LIS A.8 van PS 

vergadering van 3 juli 2019) 

 

3. Informatiebijeenkomst ‘Ik 

ben Drentse Ondernemer’ 

Gedeputeerde Brink zegt toe een informatiebijeenkomst te 

organiseren in het kader van ‘Ik ben Drentse Ondernemer’ 

 

19.06.2019  √ Afgehandeld; deze zal plaatsvinden op 8 januari 

2020 middels een werkbezoek.  

4. Schriftelijke informatie  Gedeputeerde Bijl zegt toe schriftelijke informatie te 

verstrekken over leningen betreffende het ‘Actieplan 

energieneutraal wonen’. 

 

19.06.2019 30.10.2019  

5. Project Duurzaam 

Inzetbaarheid. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe de informatie m.b.t. Duurzaam 

inzetbaarheid, die beschikbaar is, te doen toekomen aan 

mevrouw Haan (GroenLinks). 

03.06.2019 18.09.2019 √ Afgehandeld per brief van 10 sept. 2019 ‘Afdoening 

toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale 

Staten van 3 juli 2019 over Eindverslag project 

Duurzaam Inzetbaarheid ‘Zo doen we dat in Drenthe!’ 

2017 t/m 2018.  

 

  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Health Hub Roden 

 

 

 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat winst bij de HHR terugvloeit 

naar de provincie. Het geld blijft beschikbaar voor de HHR om 

o.a. eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 

 

28.03.2018 28.03.2019 √ Afgehandeld per brief van 25 mei 2019 (LIS A.7) 

en tweede helft 2019 volgt een informatie-

bijeenkomst. 
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2. Regionaal 

ondermijningsbeleid 

 

De commissaris van de Koning zegt toe wanneer het regionaal 

ondermijningsbeeld van het RIEC gereed is, de Staten hierover 

te informeren.  

 

27.06.2018 15.05.2019 √ Afgehandeld per brief van 25 juni 2019 (LIS A.2) 

 

3. Provinciale bijdrage 

monumentenzorg. 

 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe in de Voorjaarsnota terug te komen 

op de provinciale bijdrage voor monumentenzorg nu van 

Rijkswege de bijdrage is toegenomen. Normaal gesproken 

verdubbeld de provincie de Rijksbijdrage dit is nu (5-12) met 

deze verhoging nog niet gebeurd. 

 

05.12.2018 27.05.2019  

4. Openbaarmaking 

geheime rapporten rondom 

WMD 

Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog 

geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van 

Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het 

juridisch traject is afgerond, openbaar te maken. 

 

27.02.2019 11.12.2019  

 

 

Moties 

M 2017-24,  

Keurmerk veilig 

buitengebied 

 

 

 

 

 

 

 

GS wordt verzocht om: 

1. In overleg te treden met onder andere het RIEC Noord, 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

en de Drentse gemeenten om te onderzoeken op welke 

wijze, zoals bijvoorbeeld via het Keurmerk Veilig 

Ondernemen, aandacht gevraagd kan worden voor 

criminele activiteiten in het buitengebied. 

2. De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

PS 15.11.2017 15.04.2018 

 

 

19.06.2019  

 

 

 

27.06.2018 

√ Afgehandeld per brief van 5 juni 2018 (LIS 

A.9) 

 

Deel 1 van de motie: √ Afgehandeld per brief 

van 25 juni 2019 (LIS A.2) 

 

Deel 2 van de motie: √ afgehandeld bij brief van 

5 juni 2018 (LIS A.9).  
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M 2018-24,  

Functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

 

 

GS worden verzocht om:  

- Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid en de 

mogelijkheid om dorpshuizen in Drenthe voor 

uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken 

- Om op basis van deze inventarisatie experimenteergeld 

ter beschikking te stellen, om middels een aantal pilots 

de provinciale plus t.a.v. de gemeentelijke taken in de 

functieverbreding van dorpshuizen en leefbaarheid te 

kunnen verkennen 

 

PS 14.11.2018 15.05.2019 √ Deel 1 van de motie is afgehandeld per brief 

van 14 mei 2019 (LIS A.3) 

Deel 2 van de motie blijft staan.  

M 2019-1,  

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

GS worden verzocht om: 

- zich er in het kader van een gemeenschappelijke 

lobbyactiviteit bij de Europese Commissie en het 

Europees Parlement voor in te zetten dat het 

INTERREG-programma Deutschland-Nederland met 

voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan 

worden; 

- in samenspraak met verantwoordelijke branche-

organisaties en, indien van toepassing, overige 

instanties te verkennen hoe de obstakels voor een 

wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties 

opgeheven kunnen worden; 

- in overleg met de Nederlandse regering te verkennen 

hoe de begeleiding van grensarbeiders op de 

arbeidsmarkt van de Euregio na 2020 - buiten het 

INTERREG-subsidieprogramma om - meerjarig 

gefinancierd kan worden; 

- in te zetten op verbetering grensoverschrijdende 

spoorverbindingen, met name de Wunderline 

Groningen-Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-

Nordhorn-Rheine en de intercityverbinding Amsterdam - 

Hannover- Berlijn.  

 

PS 14.11.2018 30.10.2019  



Versie 9 oktober 2019 4 

M 2019-6,  

Orange the World 

GS worden verzocht om: 

- zich aan te sluiten bij het project Orange the World en 

zo samen breed aandacht te vragen voor het bestrijden 

van geweld tegen vrouwen in Nederland en wereldwijd.  

- in Drenthe opzoek te gaan naar een gebouw of 

kunstwerk dat tussen 25 november en 10 december 

oranje kan worden uitgelicht. 

- dit in de media toe te lichten.  

 

PS 03.07.2019 25.11.2019 √ Afgehandeld ter vergadering van de Staten 

op 3 juli 2019. De commissaris licht daar toe dat 

Drents Museum (het oude provinciehuis) in 

Assen zal oranje gekleurd worden tijdens de 

actie van Orange the world. 

 

M 2019-10,  

Universiteit van het 

Noorden 

GS worden verzocht om: 

- te anticiperen op het aanbod van de RUG en in gesprek 

te gaan met betrokken partijen, d.w.z. met 

vertegenwoordigers van RUG, maar ook met 

vertegenwoordigers van instellingen.  

- het besluit onder punt 1 te laten leiden tot gezamenlijk 

gedragen actie van de betrokken partijen. 

- medio december PS te rapporteren over de resultaten 

van bovenstaande punten.  

 

PS 03.07.2019 04.12.2019  

 


