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1. Opening
De voorzitter, de heer Vegter, opent om 9.30 uur de digitale vergadering van de commissie FCBE.
Hij heet alle aanwezigen welkom en concludeert dat het quorum voor deze vergadering aanwezig is.
De heer Velzing (Forum voor Democratie) is afwezig. De heer Pruisscher (CU) vervangt de heer Post,
mevrouw Kleine Deters (D66) vervangt mevrouw Dingen. De fractie OpDrenthe heeft zich tot aan het
zomerreces afgemeld voor statenactiviteiten.
In deze vergadering vindt behandeling van de tweede termijn van de agendapunten 5 t/m 11 plaats.
De eerste termijn is schriftelijk afgewerkt. De bijdrage in de eerste termijn staat bij het betreffende
agendapunt van de vergadering op het SIS (StatenInformatieSysteem).
Bezemvragen (vragen van commissieleden die niet of onvoldoende door GS zijn beantwoord in de
eerste schriftelijke termijn) zijn gemaild naar de gedeputeerde. De gedeputeerde beantwoordt deze in
de digitale vergadering voordat wordt begonnen met de tweede termijn.

2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen
Gedeputeerde Bijl deelt mee dat er vanwege de coronacrisis een drietal maatregelen zullen worden
genomen in de cultuursector, gericht op musea, theaters en podia:
1. De provincie draagt € 500.000 uit de lopende begroting bij voor een noodfonds.
2. De minister van OCW heeft een lijst van 100 instellingen uit heel Nederland samengesteld waarvoor € 30 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Het college probeert om meer dan alleen het Drents
Museum op die lijst te krijgen. Het college wil de minister vragen om een bijdrage van € 1 miljoen
en zal samen met de gemeenten nog € 1 miljoen bij leggen.
3. Een bedrag van € 0,5 miljoen uit de Investeringsagenda voor de kleinere musea.
Gedeputeerde Bijl zal binnenkort laten weten wanneer de Cultuurnota wordt behandeld.
Gedeputeerde Jumelet deelt mee dat er weer brand is uitgebroken bij Attero in Wijster. Aangezien hij
bevoegd gezag is, heeft hij met de burgemeester van Midden-Drenthe afgesproken met Attero in gesprek te gaan over de stand van zaken en de recente incidenten. Dit nieuwe incident zal meegenomen worden in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over de
branden. Hiervoor zijn nog een aantal documenten nodig. Waarschijnlijk komt er eerst een uitstelbrief.

4. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

5.

Jaarstukken 2019; Statenstuk 2020-934

Samenvattende reactie van de fracties
Het lijkt de PvdA goed dat PS vaker geïnformeerd worden over afwijkingen en mutaties van het resultaat van de begroting. De fractie vindt de uitleg voor de bestemming van € 1 miljoen voor de personele
organisatie (P&O) te beperkt en vraagt om daar in breder verband over te praten. Een bijeenkomst
over de € 700.000 voor vitale vakantieparken is voor nu afdoende. De PvdA stemt in met het voorgelegde advies. Forum voor Democratie vindt voor de stichting Energy Challenge een lening waaraan
een verdienmodel is gekoppeld beter dan een subsidie. Alleen moet er naar een beter passend verdienmodel worden gezocht. Een andere mogelijkheid is voor € 50.000 emissierechten te kopen. De

2

fractie vraagt meer uitleg over de € 1 miljoen voor de P&O. De fractie vindt het jammer dat de geldende dekking voor de vitale vakantieparken achterblijft. De VVD constateert dat de Jaarrekening
2019 goed is afgesloten en stemt vanwege de coronacrisis in met maximale reserves voor de Jaarrekening 2020 en daarop volgende jaren. De fractie stelt voor de coronabrieven te actualiseren en
z.s.m. aan de orde te stellen. Verder verwacht de VVD dat PS eerder geïnformeerd worden over verschillende posten, waaronder het project Kolibri en dat de tijdelijke stikstofdepositie bij aanleg van
knooppunt De Punt maar een verwaarloosbare fractie van de uiteindelijke depositiereductie zal zijn.
Het CDA vraagt wanneer de resultaten van de opnieuw bekeken beraming en bewaking van de Jaarrekening komen en de inhoudelijke en financiële onderbouwing voor vitale vakantieparken. Het CDA
verzoekt om nogmaals de systematiek van reserveren toe te lichten in een informatiebijeenkomst en
vraagt naar het grote verschil in winst dat voor geplande uitgaven en investeringen is bestemd. GroenLinks verzoekt om een apart agendapunt op een bijzondere vergadering over de gevolgen van de coronacrisis. Zij deelt de zorgen van de PvdA over de financiële positie van gemeenten in Drenthe en
vraagt hoe de provincie steun kan geven. Zij ziet uit naar de uitwerking van de toekomstscenario’s van
vliegveld GAE, waarbij de gevolgen van de coronacrisis worden meegenomen.
De CU vraagt hoe het zit met het voorspellend vermogen om afwijkingen van het resultaat van de begroting te voorspellen en of er voldoende wordt geanticipeerd op het Treasurybeleid. De fractie wil
graag dat in de Jaarstukken aangegeven wordt in welke mate beleidsdoelen zijn gehaald. Verder
vraagt zij naar financiën rondom wegenonderhoud en of het droogtebeleid gecombineerd kan worden
met de gebiedsgerichte aanpak rond stikstof. De CU wil prioriteit geven aan het tegen gaan van verloedering van vakantieparken en vraagt bij P&O aandacht voor de Work-life balance.
De PVV hoopt dat de € 1 miljoen voor P&O ingezet wordt voor het langer of beter in dienst houden
van huidig personeel. Zij vraagt hoe het kan dat er te veel niet-begrote transacties hebben plaatsgevonden in de reserves, wat de juiste berekening is over het resultaat van € 15,8 miljoen en of het niet
beter is om na de coronacrisis ook een discussie te voeren over de levensvatbaarheid van vitale vakantieparken. De SP is blij dat het college van GS de zorgen betreffende de financiële positie van de
Drentse gemeenten blijft uitdragen richting het Rijk. De fractie vraagt het college PS in een vroeg stadium te informeren over decentralisatie van het spoor en over het droogtebeleid en verzoekt het college om de potentie van bokashi te bekijken. Zij wil graag alle opties open houden voor inzet vanuit de
Investeringsagenda voor de effecten van de coronacrisis. D66 vindt de Jaarrekening te mooi en vraagt
zich af of het college wel ambitieus genoeg is. Er is nog genoeg geld beschikbaar om in te zetten voor
de Drenten. Tijdens de Voorjaarsnota en de Begroting zal D66 met concrete voorstellen voor verschillende onderwerpen komen. Sterk Lokaal ziet graag dat het college de ruimte in de begroting meer
gaat opvullen en steunt het voorstel voor meer voorlichting over de opbouw van reserves en het voorstel tot betere onderbouwing van de € 1 miljoen voor P&O. Sterk Lokaal Drenthe vraagt aandacht voor
de financiële positie van Drentse gemeenten i.v.m. de cofinanciering voor met name de niet-vitale vakantieparken. De Partij voor de Dieren vraagt het college van GS hoe het college het financieel beheer kan verbeteren, zodat het geld gebruikt wordt voor de Drentse inwoners en vraagt wanneer de
toekomstscenario’s van vliegveld GAE te verwachten zijn. De PvdD wil dat er voorwaarden worden
gesteld aan de duurzaamheid en seculariteit van vakantieparken. Zij ondersteunt de ideeën van de
CU voor droogtebeleid en van de SP voor bokashi. Daarbij wil zij ook dat er gekeken wordt naar biodiversiteit en kwaliteit en kwantiteit van het water.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Bijl denkt dat PS zelf kunnen oppakken of er vaker over de Jaarrekening moet worden
gesproken. Hij zal zich beperken tot de Jaarrekening 2019 en niet ingaan op zaken voor de Voorjaarsnota 2020. Hij zal zich inzetten om te hoge afwijkingen van de resultaten van de begroting te verbeteren en tussentijds te rapporteren aan PS. Er moet wel uit elkaar gehouden worden dat financieel beheer techniek is en keuzes politiek.
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Gedeputeerde Bijl zegt een informatiebijeenkomst over de werking, de omvang en de actualisatie van
de reserves toe. Op kasbasis wordt er ca € 16 miljoen overgehouden in 2019. Hiervan moet een bedrag van € 10 miljoen van het resultaat af voor verplichtingen in het volgende jaar. Dit bedrag wordt in
de saldireserve geplaatst.
Het college wil bij de PS-vergadering van 20 mei en bij de commissievergaderingen in juni en de PS
over de Voorjaarsnota stilstaan bij de effecten van de coronacrisis op de toekomstige begroting. De
gezamenlijke ambitie van het kabinet en de koepels van de decentrale overheden is dat gemeenten
niet slechter af zijn dan voor de coronacrisis. Er wordt nadrukkelijk bekeken welke centrale middelen
het Rijk beschikbaar kan stellen. Het college zal de komende maanden PS op de hoogte houden via
voortgaande rapportages. Het overschot van de Jaarrekening 2019 zal nodig zijn voor de voornemens
die niet in 2019 zijn uitgevoerd en als reserve voor de problemen die de coronacrisis met zich meebrengt. De coronacrisis wordt nadrukkelijk betrokken bij de Investeringsagenda. Het college is van
plan de Investeringsagenda en de Voorjaarsnota te bespreken op de vergadering van PS van 1 juli.
Hierbij komt elk afzonderlijk onderdeel van de Investeringsagenda terug voor een besluit van de Staten.
Van de resultaatsbestemming gaat een deel in de financieringsreserve, zolang de algemene reserve
in stand wordt gehouden. Er zal € 1 miljoen voor P&O worden uitgetrokken en € 750.000 voor de vitale vakantieparken. Er is een aparte bestemmingsreserve voor vliegveld GAE. Verder is het van belang hoe de Luchtvaartnota een plek wil geven aan GAE. Op dit moment is daar nog niets over te zeggen.
Het resultaat van de Jaarrekening is lastig te voorspellen. Normaal wordt een grens van 3% afwijking
gehandhaafd. Een afwijking van 5% is dus te veel en het college zal proberen deze afwijking te verkleinen. Dit jaar valt het resultaat positief uit en het overblijvende bedrag wordt voor het grootste deel
toegevoegd aan de financieringsreserve. Veel zaken door de fracties genoemd horen niet thuis bij de
bespreking van de Jaarrekening 2019, maar bij de Voorjaarsnota 2020. Er is een stabiele handelswijze voor jaarrekeningen, vaste regels voor het totaalbedrag. Het totaalbedrag gaat via saldireserve
van het voorlopige resultaat af. De accountant bevestigt dat het college in controle is over de jaarrekening. Onttrekking van reserves kan alleen via PS. Gedeputeerde Bijl wil via de vaste P&C-momenten
informatie geven. Dit geldt ook voor herzieningen vanwege de coronacrisis.
De bedragen voor wegenonderhoud kunnen per jaar erg verschillen. Hiervoor is de egalisatiereserve
bestemd. Er wordt bekeken of er structureel een meer gemiddeld bedrag voor wegenonderhoud kan
worden opgenomen in de begroting. Dit loopt samen met het juist plaatsen van investeringen die ten
onrechte wel of niet zijn geactiveerd. Gedeputeerde Bijl verwacht in de tweede helft van 2020 met een
concreet en actueel voorstel te komen.
Door de jaren heen is een neerwaartse beweging te zien van de provinciale liquide middelen. Wat betreft het Treasurybeleid wordt gekeken om op een goede manier om te gaan met middelen die vrijkomen, zoals de genoemde € 20 miljoen aan obligaties. Door het verstrekken van leningen, o.a. aan
Enexis, ontstaan weer rente-inkomsten.
Gedeputeerde Brink wil in de komende Statenvergadering kijken naar het behoud van banen in Drenthe. Steeds meer Drentse ondernemers komen met vragen en hulpvragen bij ‘Drents Ondernemen’.
Ook namens het IPO worden belangen behartigd voor de vrijetijdssector en voor musea. Voor de
korte termijn wordt veel geregeld. Er is constant contact met Gastvrij Nederland, de belangenorganisatie van 25 organisaties in de vrijetijdssector, over wat er richting kabinet gedaan kan worden. De
provincie zelf kan onvoldoende financiële ondersteuning bieden, maar wil wel helpen en stimuleren bij
het weer op gang komen van bedrijven.
Er worden nog een aantal regelingen getroffen voor de huidige programma’s voor het verbeteren van
de kwaliteit van vakantieparken: het ‘Excellerend programma’ en het ‘Programma Transformeren’. Er
komt binnenkort een nieuw programma, het ‘Recreatief Excellentie Programma’. De voorgenomen
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middelen van Rijk, provincie en gemeenten voor dit programma gaan niet door. Bij de Investeringsagenda zal worden besproken of de provincie dit programma alsnog met € 2,5 miljoen zal blijven steunen.
Gedeputeerde Stelpstra kan zich veel voorstellen bij de opmerking van Forum voor Democratie, dat
een lening voor Energy Challenge beter is dan een subsidie, maar dat het verdienmodel moet worden
aangepast. De opmerking van de VVD over gas kon worden rechtgetrokken. Er komt een beleidsvoorstel m.b.t. biomassa.
Het college van GS wil toe naar een meer structurele en duurzame aanpak van en grip op de personeelsmiddelen. Zij is begonnen met personeel in vaste dienst te nemen i.p.v. in te huren. Bij de Voorjaarsnota komt een voorstel om naar één loonsom te gaan. Voor de overgangsregeling is een eenmalige bijdrage van € 1 miljoen nodig en daarna een structurele begrotingspost. Gedeputeerde Stelpstra
is hierover in gesprek met de bonden. Hij zegt een informatiesessie toe.
Gedeputeerde Kuipers verwijst voor het droogtebeleid naar de rondvraag van de commissievergadering OGB van 6 mei 2020.
Bij de Voorjaarsnota wordt er teruggekomen op de integrale opgave van klimaatadaptatie, waaronder
droogte.
In 2021 gaan de ‘Regionale Adaptatie Strategieën’ van start. Dit zijn de uitwerkingen van een bestuursakkoord voor klimaatadaptatie over droogte, wateroverlast en hitte. Via risicodialogen worden
modelberekeningen, de stresstesten, vertaald in maatregelen. Er worden openbaar toegankelijke websites voor ingericht. Er is ook aandacht voor het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) en de KRW
(Kaderrichtlijn Water) en voor de samenhang tussen water en een aantal projecten betreffende landbouw en natuur. Verder wordt er gewerkt aan een nieuw programma ‘Grondwater beschermingsgebieden’. Informatie over dit programma volgt na bestuurlijke vaststelling.
Gedeputeerde Jumelet meldt dat het college als toezichthouder de gemeenten begeleidt die onder
preventief toezicht (gemeente Assen) en onder representatief toezicht staan. Het college heeft aan het
ministerie te kennen gegeven dat de financiële positie van de gemeenten een probleem is, zeker na
de coronacrisis. Er komt een onderhoud tussen kabinet, provincie en de VDG (Vereniging Drentse
Gemeenten) over de financiën. Gelijkwaardige verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeenten zijn
van belang bij interbestuurlijke opgaven. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen en beleidsmatige
ruimte nodig. Ook in IPO-verband wordt hier aandacht aan gegeven.
Het thema droogte wordt nadrukkelijk besproken in samenhang met de gebiedsgerichte aanpak. De
gedeputeerde wijst op het PNP (Programma Natuurlijk Platteland) en de Commissie Landelijk Gebied
(CLG).
Op dit moment is er een landelijke discussie gaande over de toepassing van bokashi, of bermgras een
grondstof is of afval. In Zuidwest-Drenthe loopt een proef met bokashi en er wordt met het ministerie
bekeken of er met een eigen beleidsregel ontheffing kan worden verleend om ideeën van boeren uit
Drenthe mogelijk te maken. Ook andere provincies en waterschappen zijn hiermee bezig.
Toezeggingen
Gedeputeerde Bijl zegt een informatiebijeenkomst toe over de werking, de omvang en de actualisatie
van de reserves.
Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de structurele en duurzame aanpak van
de personeelsmiddelen.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-934 als A-stuk behandeld
zal worden in de Statenvergadering van 20 mei 2020.
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6.

IT Hub Hoogeveen; Statenstuk 2020-923

Samenvattende reactie van de fracties
De Partij voor de Dieren is blij dat ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanmerking
kunnen komen voor een opleiding via de IT Hub. De fractie heeft wel zorgen over de opstartfase, omdat het plan van aanpak en de slagingscriteria nog niet bekend zijn en zij maakt zich zorgen over de
financiële bijdrage van het bedrijfsleven. Zij vraagt zich af of de IT Hub versneld in het leven is geroepen t.b.v. TVM. Sterk Lokaal vindt de IT Hub een goede ontwikkeling, omdat daardoor TVM in Hoogeveen blijft en de Hub positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat in Hoogeveen en Drenthe. De fractie
gaat volledig akkoord met het voorstel. D66 staat positief tegenover de IT Hub, omdat deze goed is
voor de werkgelegenheid, onderwijs en het bedrijfsleven. De CU is blij dat TVM in Hoogeveen blijft en
is blij met de IT Hub. De fractie mist nog concrete kaders. Zij vraagt zich af of de financiële bijdrage
structureel is en of toekomstig onderhoud betaalbaar is en zij vraagt naar een visie van het college op
de verschillende hubs. De fractie wil graag een stem hebben in het vaststellen van de plannen. De SP
wil ook graag concrete kaders stellen en wil dat er contractueel wordt vastgelegd dat deelnemende
bedrijven een financiële bijdrage leveren. Verder wil de fractie dat er een bedrijfsfonds komt, waarin
wordt meegenomen dat de IT Hub als zelfstandige onderneming verder gaat, waarbij financiële onafhankelijkheid wordt nagestreefd. Het CDA steunt deze investering voor 100% en vindt de IT Hub een
prima voorbeeld van innovatieve samenwerking, dat ook van belang is voor de werkgelegenheid in de
regio. De stille diplomatie van de gedeputeerden heeft hierbij veel bereikt. Het in Hoogeveen blijven
van TVM is voor Drenthe cruciaal, maar de fractie wil geen digitale structurele werkwijze in de regio
Zuidwest-Drenthe. De VVD ziet een potentieel voor het brede MKB met een maatschappelijk en economisch impact. Goed voor de werkgelegenheid. De fractie is blij met de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en de verschillende typen onderwijs in het noorden. De fractie stemt in met het voorstel.
Forum voor Democratie steunt dit besluit, omdat het kansen geeft aan onderwijs en werkgelegenheid
van jongeren en aan de innovatieve ontwikkeling van het bedrijfsleven. Wel deelt de fractie de constatering van de fractie van de CU over de vele onduidelijkheden. De PvdA heeft alle vertrouwen dat de
beoogde samenwerking zal leiden tot een dynamische, creatieve en inspirerende IT Hub en is blij dat
er aandacht is gegeven aan de digitale geletterdheid in de sociale agenda. Ook is de fractie blij met de
bijgevoegde verklarende woordenlijst. De PVV geeft aan dit stuk als B-stuk te willen bespreken in de
eerstvolgende PS-vergadering.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord
Gedeputeerde Brink meldt dat digitalisering een belangrijk item voor de toekomst is en dat de IT Hub
daaraan kan bijdragen. Bedrijven die meedoen, moeten bijdragen naar vermogen, de provincie faciliteert alleen. Het arbeidspotentieel in Drenthe heeft een rol gespeeld bij de beslissing van TVM om in
Hoogeveen te blijven en heeft waarschijnlijk het ontstaan van de IT Hub wel versneld. Het is de bedoeling dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar in verbinding worden gebracht. Het college
kijkt ook naar de samenhang van de verschillende hubs. Veel werk gebeurt achter de schermen, ‘de
stille diplomatie’.
Een fysieke plek is van belang en er is een grove begroting gemaakt, waarbij de provincie eenmalig
bijdraagt. Onderwijsinstellingen en hoogwaardige bedrijven willen graag meedoen in de Hub.
De intentie bestaat, dat de controlerende taakuitvoering van de Staten zal plaatsvinden via de P&Ccyclus. Er zullen ook informatiebijeenkomsten komen over de voortgang van o.a. businessplan en samenwerkingsovereenkomst van de Staten. De IT Hub is een project van bedrijven, onderwijs, gemeenten, regio en de provincie. De provincie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen en het vervolg geven van de hub, maar het is nadrukkelijk geen project van de provincie. Het
voorstel ligt om € 1,5 miljoen ter beschikking te stellen voor een hoogwaardige hub. Gedeputeerde
Brink heeft niet de intentie de Staten volop mee te nemen, maar de Staten mogen wel kritisch zijn op
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wat er gerealiseerd wordt. Gedeputeerde Brink is verantwoordelijk voor hoe het geld beschikbaar
wordt gesteld.
Toezeggingen
Gedeputeerde Brink zegt informatiebijeenkomsten over de IT Hub toe.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-923 als B-stuk behandeld
zal worden in de Statenvergadering van 20 mei 2020.

7. Subsidieregeling grondverwerving Natuurwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing
voorhangprocedure; Statenstuk 2020-922
Samenvattende reactie van de fracties
De CDA-fractie wil zijn goedkeuring geven aan het afgeven van de subsidie zonder voorhangprocedure vanwege de beoogde doelstellingen en omdat zij de zaak niet wil vertragen. De fractie vraagt om
een periodieke rapportage en of de toestemming per 1 januari 2021 vervalt. De PVV vindt het voorstel
onacceptabel, omdat dit het verkrijgen van boerengrond vergemakkelijkt, waardoor de boeren het nog
zwaarder krijgen. D66 wil meewerken aan het opheffen van deze voorhangprocedure om tijdsvertraging door bureaucratie te voorkomen, onder voorwaarde dat de Staten inzicht krijgen in de aankopen
die hebben plaatsgevonden. De fractie wil de mogelijkheid hebben om achteraf vragen te stellen.
Sterk Lokaal stemt ook in met het verzoek, omdat zij het proces niet onnodig willen vertragen. De fractie wil wel graag weten wat er met de stikstofrechten gebeurt bij de functiewijziging van grond tot natuur. De Partij voor de Dieren vindt zich in het voorstel, omdat bespoediging van de realisatie van het
creëren van verbindingszones essentieel is.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Jumelet memoreert dat het hier niet om de inhoud gaat, maar om het afzien van de
voorhangprocedure, in het belang van de voortgang van het project en de realisatie van de afspraken
van het Natuurpact. Er zijn al eerder argumenten aangegeven op grond waarvan afzien van een voorhangprocedure mogelijk is. De Staten kunnen een obstakel zijn in deze voortgang. Het college wil partijen inzicht geven in de mogelijkheden tot aankoop.
Gedeputeerde Jumelet zal verantwoording afleggen via de P&C-cyclus (planning en control cyclus) of
via de Berap (Bestuursrapportage).
Boeren kunnen vrijwillig meedoen in gebiedsprocessen. Ruilgronden geven de mogelijkheid tot het
voortzetten of uitbreiden van hun bedrijf.
Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat er met de stikstofrechten gebeurt. Er wordt natuur gerealiseerd, maar er wordt ook toekomst geboden voor agrarische bedrijven.
Op 1 januari 2021 loopt de Europese goedkeuring voor de regeling af. Het voornemen bestaat om samen met de andere provincies opnieuw goedkeuring aan te vragen voor de regeling.
Twee aandachtspunten: op het voorblad moet nog komen te staan: ‘onder besluitvorming van de Staten’ en de in het stuk genoemde datum van 1 mei moet veranderd worden in 1 juni.
Toezeggingen
Gedeputeerde Jumelet zal nog verantwoording afleggen over de subsidieregeling grondverwerving
Natuurwerk Nederland-Drenthe via de P&C-cyclus of de Berap.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2020-922 als A-stuk behandeld
zal worden in de Statenvergadering van 20 mei 2020.
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8. Informatie sociaal ondernemerschap NOM; brief van gedeputeerde H. Brink van 5 februari
2020
Geagendeerd op verzoek van de Statenfracties SP, PvdA, GroenLinks en D66.
De SP merkt op dat in 2016 is ingestemd door PS met de overname van de aandelen van de NOM
(Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij) alsook met twee moties t.b.v. sociale ondernemingen. In
2017 is het college met een notitie gekomen waarin een prima omschrijving van een sociale onderneming staat. De coronacrisis laat zien dat de betekeniseconomie een betere waarde aan de samenleving geeft dan het rendementsdenken en persoonlijk voordeel. Tot op heden heeft de NOM geen sociale ondernemingen in de portefeuille. Is de drempelwaarde te hoog voor bedrijven of zijn er geen
goede businessplannen?
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de provincie voor 100% aandeelhouder van het MKB-fonds is en
dat de drempelwaarde € 10.000 bedraagt. De drie noordelijke provincies zijn bij de NOM samen voor
de helft aandeelhouder en de drempelwaarde is € 50.000. Er moet altijd een goed businessplan aanwezig zijn. De NOM voert uit wat de aandeelhouders met elkaar willen.
Samenvattende reactie van de fracties
De PvdA vindt dat de discussie over sociale ondernemingen vertroebeld wordt, doordat er geen duidelijke definitie van is. Ze is blij met de aparte notitie over de sociale impact ondernemingen en verwacht
dat daar concrete ideeën in zullen staan over steun aan sociale impactondernemingen. De fractie
biedt haar hulp aan bij het organiseren van een informatiebijeenkomst en vraagt het college van GS
om de problematiek van de impactondernemers en de ondersteunende organisaties, zoals Social Enterprise Noord-Nederland en Impact-Noord, aan te stippen in Den Haag. GroenLinks wijst op de definitie van sociale ondernemingen die door Social Enterprise en de SER worden gehanteerd. De vraag
is, hoe de beleids- en bedrijfsvoering eruit zouden moeten zien. Verder staan alle sociale ondernemingen geregistreerd in de het ‘Register Sociaal Ondernemen’. De fractie vraagt of de NOM de middelen
voor bedrijven die minder dan € 50.000 willen hebben, overhevelt naar het MKB-fonds. D66 wijst op
de ontwikkeling van maatschappelijk ondernemen, namelijk dat op winstmaximalisatie gerichte ondernemingen het maatschappelijk aspect in de prijsvoering opnemen. Bij sociaal impact ondernemers is
maximale maatschappelijke winst het hoofddoel. Wel is financiële winst nodig om de kosten te kunnen
dekken. Hun ondernemersplan is anders opgebouwd, wat tot problemen kan leiden bij het aanvragen
van kredieten. Daarom verzoekt D66 tot verlaging van de drempelwaarde. Forum voor Democratie
vindt het niet nodig aangedragen oplossingen om bij de NOM terecht te kunnen, aan te passen, omdat
de sociale ondernemingen ook bij het MKB-fonds terecht kunnen. De fractie vreest dat met verlaging
van de drempelwaarde ook de risico’s en de kans op verliezen toenemen en dat terwijl de NOM al
forse verliezen verwacht. De VVD vindt dat sociale ondernemingen niet gemakkelijker bij de NOM terecht moeten kunnen dan andere ondernemingen, om drie redenen: de fractie wil de definitie van de
provincie en het Rijk over sociale ondernemingen afwachten; de VVD is bereid om mee te denken in
regelgeving betreffende een duurzaam en inclusief Drenthe, maar dan wel voor alle ondernemers; een
maatschappelijk verantwoord ondernemen is het nieuwe normaal. De VVD wil voor het stimuleren en
faciliteren van ondernemers gebruik maken van de markt en aan sluiten bij bestaande initiatieven. Het
CDA wacht af welke definitie de Europese Unie geeft aan sociale ondernemingen en is benieuwd naar
de notitie. De fractie verzoekt het college en de NOM te kijken naar de enorme bureaucratie bij de
subsidieaanvraag. Verder vraagt de fractie of de sociale ondernemers bekend zijn met het eerstelijns
aanspreekpunt, het IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer). Voor het CDA behoeft een sociale onderneming niet perse winstgevend te zijn. De fractie vraagt wanneer er een bijpraatsessie is. De PVV vraagt
zich af of de NOM wel de juist organisatie is om het sociaal ondernemen onder te brengen, omdat de
NOM haar energie steekt in bedrijven die winstgevend willen zijn. De PVV wil de eisen tot winstgevend zijn en een goed businessplan hebben, aanhouden. De fractie is benieuwd naar de notitie en de
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informatiebijeenkomst. Sterk Lokaal constateert dat de NOM leningen geeft en dat een goed ondernemingsplan noodzakelijk is. De fractie kan zich voorstellen dat er bedrijven zijn die op zoek gaan naar
schenkingen. Zij vraagt zich af of de hoogte van de drempelwaarde wel een knelpunt is en vraagt om
een goede definitie van sociaal ondernemen. De vereiste dat de exploitatie dekkend moet zijn, blijft.
De Partij voor de Dieren staat positief tegenover sociaal ondernemen, omdat dat kansen biedt voor
meer maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire en duurzame economie. De fractie
vraagt of de sociale ondernemingen de weg hebben gevonden naar de NOM als het coronaloket voor
de overbruggingsregeling (COL-regeling) in het noorden. Zij hoopt dat potentiële ondernemers gewezen worden op de mogelijkheden tot hulp bij het maken van een goed businessplan en financieringsmogelijkheden voor sociaal ondernemen. De PvdD kijkt uit naar de notitie.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er ca. 80 aanmeldingen zijn voor de COL-regeling bij de NOM,
waarvoor € 75 miljoen beschikbaar is gesteld door het ministerie. Hij weet niet of daar veel sociale ondernemingen bij zitten.
De notitie is geschreven in het voor-coronatijdperk. De gedeputeerde wil aandacht voor het welzijn en
welbevinden van de mens.
Gedeputeerde Brink denkt niet dat de drempelwaarde bij de NOM verlaagd moet worden, gezien de
kosten die de NOM maakt. De NOM heeft geen speciaal bedrag voor sociale ondernemingen. Een
goed duurzaam businessplan blijft van belang, want het betreft leningen. De aanvraagprocedure is
voor alle ondernemingen gelijk.
Het MKB-fonds is een andere optie. In de Investeringsagenda staat een risicobedrag van € 10 miljoen
voor het MKB-fonds.
Hij is voor een informatiebijeenkomst en wil graag gebruik maken van de kennis van de fracties van
de PvdA, D66, SP en GroenLinks en het aanbod voor sprekers van de Partij voor de Dieren.
Toezeggingen
Gedeputeerde Brink zegt een informatiebijeenkomst over sociaal ondernemerschap toe.
De fracties van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (sprekers) zeggen medewerking toe bij het organiseren van de informatiebijeenkomst over sociaal ondernemerschap.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende behandeld is.

9. Jaarstukken 2019, conceptbegroting 2021 en Begroting 2020 na wijziging SNN; brief van
het college van Gedeputeerde Staten van 14 april 2020.
De voorzitter geeft aan dat het bij dit punt gaan om een zienswijze, die aan het college van GS meegegeven kan worden.
Samenvattende reactie van de fracties
Het CDA merkt op dat dit geen formele zienswijze is. De fractie staat pal achter het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en stemt in met de verhoogde bijdrage. GroenLinks verzoekt het college het punt van de 4% Rijksmiddelen, zoals vermeld in de brief van de minister van 2 december
2019, uitvoerig met het SNN te bespreken. De SP kan zich vinden in de bijgaande stukken. D66-fractie geeft haar steun en begrijpt dat de Rijkscofinanciering niet ingezet mag worden bij de uitvoeringskosten. Zij begrijpt niet waarom er een extra deelnemersbijdrage van € 1,3 miljoen wordt gevraagd
over 2020 i.p.v. het gebruiken van het reservebedrag van € 1,1 miljoen.
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord.
Gedeputeerde Brink erkent dat er eerder helderheid had moeten komen over de 4%-regeling in 2014.
Na de nieuwe begrotingsperiode zullen voldoende middelen naar Noord-Nederland gaan.
Er zal altijd een reserve moeten blijven bestaan bij een bedrijf en een reserve van € 1,1 miljoen is niet
veel voor een grote organisatie. Gedeputeerde Brink dankt de fracties voor de steun aan het SNN,
waardoor de rekening weer gedekt is.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dit agendapunt voldoende behandeld is.

10. Samenvatting van de vergadering van 22 januari 2020 en de Lijst van toezeggingen.
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp.
Lijst van toezeggingen FCBE
Moties
Motie 2019-27 Afschaffing verhuurdersheffing
Gedeputeerde Kuipers ziet deze motie als ondersteuning van het collegebeleid. Het standpunt is overgebracht naar het ministerie. Deze motie kan als afgedaan worden beschouwd.

11. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn de stukken A.1 t/m A19, B.1 t/m B.14 en C.1 t/m C.3.
C.1 t/m C.3 Voorhangprocedures
Er zijn geen bedenkingen geuit. De subsidiebrieven in de voorhangprocedure zijn goedgekeurd.

12. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
Er zijn geen opmerkingen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.35 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 24 juni 2020.
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
24 juni 2020.

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 13 mei 2020
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Gedeputeerde Jumelet zal nog verantwoording afleggen over
de subsidieregeling grondverwerving Natuurwerk NederlandDrenthe via de P&C-cyclus of de Berap.

13-05-2020

16.09.2020

Gedeputeerde Brink zegt een informatiebijeenkomst over
sociaal ondernemerschap toe.
De fracties van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij
voor de Dieren (sprekers) zeggen medewerking toe bij het
organiseren van de informatiebijeenkomst over sociaal
ondernemerschap.

13.05.2020

16.09.2020

Stand van zaken

Statencommissie korte termijn
1. Subsidieregeling
grondverwerving
Natuurwerk NederlandDrenthe
2. Sociaal
ondernemerschap

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Openbaarmaking
Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog
geheime rapporten rondom geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van
WMD
Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het
juridisch traject is afgerond, openbaar te maken.

27.02.2019

01.07.2020

2. Evaluatie NICE-Matters

Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICEmatters te evalueren en de Staten hierover te informeren.

30.10.2019

31.01.2021

3. Evaluatie Into Nature

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de
derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.

04.12.2019

01.12.2020

Versie 11 juni 2020

1

4. Samenhang
Gedeputeerde Bijl zegt toe in de voorjaarsnota in te gaan op de 30.10.2019
programma’s ruimtevragers samenhang tussen de programma’s in ruimtevragers
(komt van OGB lijst)
(infrastructuur).

24.06.2020

5. De werking, de
omvang en de
actualisatie van de
reserves

√ Afgehandeld met Statenstuk 2020-940
Voorjaarsnota

Gedeputeerde Bijl zegt een informatiebijeenkomst toe over de
werking, de omvang en de actualisatie van de reserves.
.

13.05.2020

28.10.2020

6. Structurele en duurzame Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de
aanpak van de
structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen
personeelsmiddelen

13.05.2020

28.10.2020

Moties
M 2019-14
Haal Skills naar Nederland

Roepen het college op:
Te onderzoeken of het mogelijk is om in 2021 of 2022 in
Drenthe de landelijke finale te houden van de vak wedstrijden
Skills Talents voor het VMBO Skills Heroes voor mboleerlingen.

PS 09.10.2019

M 2019-17
Meer MKB Drenthe in de
top 100!

Verzoekt het College:
Om met de VDG een concreet en kort actieplan op te stellen
waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en
goede ervaringen kunnen uitwisselen. Om zo het MKB beleid
in Drenthe te stimuleren en ervoor te zorgen dat Drenthe
volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100 van
MKB-vriendelijkste gemeenten.

PS 13.11.2019

M 2019-18
Drentse Vrijwilligersprijs

Verzoekt het College:
Om voor de Voorjaarsnota 2020 te komen met een voorstel
voor een Drentse Vrijwilligersprijs.

PS 13.11.2019

Versie 11 juni 2020

04.03.2020

2

M 2019-19
Generatietoets

Verzoekt het College:
Onderzoek te doen naar een ‘generatietoets’ door bij wijze
van proef bij de Woonagenda, de Energieagenda en de
Economische Koers in beeld te brengen wat de (beleids-)
effecten zijn voor de verschillende generaties.

PS 13.11.2019

M 2019-27
Afschaffing
verhuurdersheffing

Verzoekt het College om:
In samenwerking met de Drentse gemeenten,
woningcorporaties, IPO en de VNG er in 2019/2020 bij het
Rijk op aan te dingen dat de verhuurdersheffing wordt
afgeschaft zodat de baten kunnen worden ingezet voor
verduurzaming en nieuwbouw.
Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland
Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel
rondom PET-flessen

PS18.12.2019

PS 18.12.2019

21.03.2020

M2019–29
Eurovisie Songfestival en
Beste Sportregio van
Europa

Verzoekt het college om:
Zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en
zich op te geven voor het onthalen van tenminste 1 van de 41
deelnemende landen voor het vervaardigen van een
introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival 2020 met als
thema Drenthe Beste Sportregio van Europa 2020 en
hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te
stellen.

PS 18.12.2019

01.05.2021

M2020-07

Verzoekt het college om:
Een klemmend beroep op de Nederlandse regering te doen
om compassie te tonen en ook een aantal kinderen op te
vangen en haar standpunt te heroverwegen; daarin te
benadrukken dat het lnternationaal Verdrag voor de Rechten
van het Kind (IVRK) hier aan de orde is; dit te bekrachtigen
door een brief te sturen aan de Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid; een afschrift van deze motie en de brief aan de
staatssecretaris te sturen aan de Drentse gemeenten, de
overige provincies en het lPO.

PS 20.05.2020

M2019-28
PET-flessen

Versie 11 juni 2020

GS hebben met GS-Brief A9 d.d. 31-3-2020 ‘Stand
van zaken Motie PET-flessen’ een update gegeven.
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