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

Woensdag 19 mei 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-
Economie-FCBE-1/2021/19-mei/09:00  
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 19 mei 2021 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
mevrouw A.M. Kleine Deters 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)  
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)  
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A.J. Voerman (JA21) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 
Alleen bij agendapunt 12: 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
de heer M.A.M. Berends (PvdA) 

 
 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
 
de heer T.H. Corporaal, 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) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer N. Vogelzang (PVV) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/19-mei/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/19-mei/09:00
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 14 april 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 14 april wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt conform aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze 
besluitenlijst gehecht. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A1 t/m A12, B1 t/m B3 en C1. 
 
Voorhangprocedure C1. Bij brief van 11 mei stelt het college van GS aan PS voor om € 389.250,-- 
subsidie te verlenen aan de Stichting Sport-Drenthe voor het adviseren en/of begeleiden 
van 155 buitensportverenigingen uit Drenthe bij het verduurzamen van hun sportaccommoda-
ties in de periode 2021-2024. 
 
De fractie van de PVV (de heer N. Uppelschoten) heeft een opmerking over de betrokkenheid 
van de Natuur en Milieufederatie bij de verduurzaming van de sportaccommodatie. 
 
De voorzitter concludeert vervolgens dat er geen bedenkingen zijn en dat GS kan overgaan tot 
subsidieverlening. 
 
De Lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

7. NRK rapport ‘Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincie Drenthe’; 
Statenstuk 2021-999. 

Gevraagd wordt te besluiten: 
 
1. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbevelin-

gen van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 
72-74, over te nemen.  
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2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen, zoals in hun 
conclusies vermeld, in beeld te brengen via de reguliere planning- en controlcyclus. 

 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een evaluatierapport naar de Staten komt over het MKB 
fonds. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk op verzoek van de CU 
doorgaat als B-stuk naar de PS-vergadering van 2 juni 2021. 

8. Jaarstukken 2020; Statenstuk 2021-997.  

Gevraagd wordt: 
 
1. kennis te nemen van het positieve resultaat van € 25.516.479,-- over 2020 (vóór verwerking 

van niet-begrote mutaties in reserves); 
2. in te stemmen met de afzonderlijke niet geraamde toevoegingen aan de reserves die afwij-

ken van de begroting voor een totaalbedrag van € 19.070.115,--. Het resultaat na verreke-
ning met de reserves bedraagt dan € 6.446.364,--; 

3. een bedrag van € 3.749.914,-- te storten in de saldireserve ten behoeve van de overheveling 
van budgetten van 2020 naar 2021; 

4. het saldo van in totaal € 2.696.450,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve; 
5. de Jaarstukken 2020 vast te stellen; 
6. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa 2020 en het Jaarverslag integriteit 

2020; 
7. kennis te nemen van de reactie op het accountantsverslag. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk op verzoek van de PvdA 
doorgaat als B-stuk naar de PS-vergadering van 2 juni 2021. 

9. Jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 en Begroting 2021 na wijziging SNN; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 20 april. 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij het verzoek doet aan SNN om een bijeenkomst te organise-
ren tussen SNN en PS. 
 
De voorzitter concludeert dat de gemaakte opmerkingen niet leidt tot een aanpassing van de 
begroting. 

10. Agenda Gezondheidseconomie 2021-2024;Statenstuk 2021-995 

Gevraagd wordt: 
- in te stemmen met de Agenda gezondheidseconomie 2021-2024. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Herziene bijlage komt bij Statenstuk 2021-995 Agenda 
Gezondheidseconomie 2021-2024 waarin wordt toegevoegd: de ontwikkeling van het ziekenhuis 
in Meppel; verduidelijking van de werkgelegenheid en bruto regionaal product cijfers; aandacht 
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voor  gezond langer thuis wonen in het voorwoord; uitbreiding van de global goals en een Lijst 
van afkortingen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 21 april 2021. 

11. IT-Hub Hoogeveen; statenstuk 2021-2 

Gevraagd wordt  
1. de fysieke locatie van de IT Hub in samenwerking met de gemeente Hoogeveen en de  

provincie te realiseren in het stationsgebied Hoogeveen; 
2. voor de realisatie van het tijdelijke gebouw van de IT Hub een investeringsbudget van 

€ 1.500.000,-- beschikbaar te stellen. In dit bedrag is de bijdrage van de gemeente Hooge-
veen van € 375.000,-- begrepen; 

3. het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag van € 1.125.000,-- te verlagen 
en dit bedrag te storten in de Reserve RSP;  

4. de begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er voor de PS-vergadering van 2 juni nog een informatiebijeen-
komst komt over de IT Hub met een toelichting op het businessplan. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 2 juni 2021. 

12. Plan van Aanpak Toezicht RUDD (Afdoening toezegging vergadering OGB van 17 juni 
2020); brief van het college van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij een evaluatierapport over RUDD begin juni naar PS 
stuurt. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief op dit moment voldoende be-
handeld is. 

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

Behandeling brief A3: Voorgenomen besluit toekennen overbruggingsfinanciering en extra kre-
diet brandweerkazerne GAE). In de brief staat dat het college graag 19 mei met PS in gesprek 
wil over het voorgenomen besluit.  
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij na de aandeelhoudersvergadering van 7 juni PS zal informe-
ren over de voorwaarden van de lening die Oranjewoud verstrekt aan GAE. 
 
De voorzitter concludeert dat er in de commissie voldoende steun is voor de voorgenomen han-
delwijze van gedeputeerde Bijl.  
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Brief A.10. Kaderbrief 2022 IPO/BIJ12 
 
Door de gedeputeerde Bijl wordt de ruimte gegeven om hierover in de volgende FCBE van 
23 juni nogmaals van gedachten te wisselen indien dit wordt gewenst. 

14. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18.04 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 23 juni 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 23 juni 2021. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 19 mei 2021 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Consequenties 

beleidsregels op 

doelvermogen 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 

schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de 

consequenties zijn van deze nieuwe beleidsregels op 

bijvoorbeeld het doelvermogen? 

 

09-09-2020 09-12-2020  

2. Afronding Vitaal 

Platteland 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat de vragen gesteld over A8 

Afronding Vitaal Platteland schriftelijke worden beantwoord. 

20-01-2021 01-04-2021  

3. Definitief werkplan Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat het definitieve werkplan ter 

informatie naar de commissie gaat 

20-01-2021 01-04-2021 √ LIS A7. Actualisatie werkplan 2021 Sociale Agenda 

(brief 15 juni) 

4. Bereiken van 

ondernemers die hulp 

nodig hebben in corona 

tijdperk 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij gaat kijken bij ‘Ik ben 

Drents Ondernemer’ hoe de ondernemers toch te bereiken, die 

door de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te komen. 

Ook  kijkt hij daarbij naar de mogelijkheden van de provincie 

om toch nog iets extra’s daarin te kunnen betekenen. 

14-04-2021 23-06-2021  

5. Betrekken van 

onderwijsinstellingen bij 

wielerbaan 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS op de hoogte houdt van 

het gesprek met de gemeente Assen over de wens van de 

staten om zoveel mogelijk sport en bewegen, opleidingen, 

onderwijsinstellingen te willen betrekken bij de wielerbaan. 

14-04-2021 23-06-2021  

6. Kortingspas voor bezoek 

aan meerdere musea in de 

regio 

Gedeputeerden Bijl en Brink zeggen toe dat ze gaan 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat er een soort van 

kortingspas komt bij bezoek aan een aantal musea in de regio 

zoals het Veenpark, het Hunebedcentrum en het Groninger 

museum. 

14-04-2021 23-06-2021 √ LIS A5 Afdoening toezegging gedaan in de 

vergadering van de Statencommissie FCBE van 14 

april 2021 over kortingspas regionale musea (15 juni 

2021)  

7. Kompasplein Wildlands Gedeputeerde Brink: zegt toe PS separaat informatie te zullen 

toesturen over de invulling van de subsidieverlening ad € 

300.000 voor aanpassing van het Kompasplein bij Wildlands in 

Emmen. 

21-04-2021 23-06-2021 √ Statenstuk 2021-6 Kompasplein Wildlands 

8. Evaluatierapport MKB 

Fonds 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een evaluatierapport naar 

de Staten komt over het MKB fonds. 

19-05-2021 01-09-2021  
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9. Herziene bijlage Agenda 

Gezondheidseconomie 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Herziene bijlage komt 

bij Statenstuk 2021-995 Agenda Gezondheidseconomie 2021-

2024 waarin wordt toegevoegd: de ontwikkeling van het 

ziekenhuis in Meppel; verduidelijking van de werkgelegenheid 

en bruto regionaal product cijfers; aandacht voor  gezond 

langer thuis wonen in het voorwoord; uitbreiding van de global 

goals en een Lijst van afkortingen. 

19-05-2021 02-06-2021 √ Herziene bijlage bij Statenstuk 2021-995 Agenda 

Gezondheidseconomie 2021-2024. 

10. Informatiebijeenkomst 

IT-Hub 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er voor de PS-vergadering 

van 2 juni nog een informatiebijeenkomst komt over de IT Hub 

met een toelichting op het businessplan. 

19-05-2021

  

02-06-2021 √ Bijeenkomst IT Hub op 26 mei 2021 

11. Evaluatierapport RUDD Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij een evaluatierapport 

over RUDD begin juni naar PS stuurt. 

19-05-2021 23-06-2021 √ LIS A6 Evaluatie RUD Drenthe (brief van 15 juni 

2021) 

12.  Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij na de 

aandeelhoudersvergadering van 7 juni PS zal informeren over 

de voorwaarden van de lening die Oranjewoud verstrekt aan 

GAE. 

  √ LIS A.4 Actuele ontwikkelingen en aanbieden 

Jaarverslag 2020, 1e kwartaal- rapportage 2021 GAE 

NV en Jaarverslag van A&RDF, het 

Routeontwikkelingsfonds (brief GS van 11 juni 2021) 

  

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Evaluatie Into Nature  

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de 

derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.  

 

04-12-2019 01-12-2021 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 

 

De 3e editie van Into Nature is afgelopen jaar 

vanwege corona niet doorgegaan. Daarmee schuift 

ook de evaluatie een jaar op. Naar verwachting zal 

het evenement dit jaar wel doorgaan. Einddatum 

afdoening daarom op 01-12-2021 gezet. 
 

2. Structurele en duurzame 

aanpak van de 

personeelsmiddelen 

 

Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de 

structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen. 

13-05-2020 28-10-2020 √  Staat ingepland voor woensdag 1 september van 

16 tot 17 uur. 

 

 

3. Digitale toegankelijkheid 

 

 

 

 

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 

toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 

Agenda. 

 

09-09-2020 01-04-2021  
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4. Alternatieven opcenten Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een 

informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de 

provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. 

28-10-2020 01-10-2021  

5. Informatiebijeenkomst 

VAM-berg 

Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een 

informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg. 

28-10-2020 01-07-2021 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 

 

Deze bijeenkomst wil GS graag op de VAM-berg 

organiseren. In verband met de coronamaatregelen 

is dat op korte termijn niet mogelijk. Einddatum 

afdoening daarom op 01-07-2021 gezet. 
 

6. Vervolg TopDutch 

campagne 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt 

voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele 

voorzetting van de campagne. 

20-01-2021 15-9-2021  

7. Stand van zaken 

uitvoering werkplan 2021 

Sociale Agenda 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat verdere informatie naar de 

staten komt als er meer duidelijk is welke initiatieven er uit de 

maatschappij komen en er wat meer zicht is op de voortgang 

van de projecten (voor de zomer). 

20-01-2021 01-07-2021 √ LIS A7. Actualisatie werkplan 2021 Sociale Agenda 

(brief 15 juni) 

8. Thema duurzaamheid in 

project IBDO 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij uiterlijk aan het eind van 

het jaar de staten informeert over wat er in het project ‘Ik Ben 

Drents Ondernemer’ extra is gedaan met het thema 

duurzaamheid. 

20-01-2021 01-12-2021  

9. Bijeenkomst 

ondermijning 

Gedeputeerde Brink zegt toe om in het kader van Vitale 

Vakantieparken, maar dan wat breder, net voor of na de zomer 

al dan niet vertrouwelijke een bijeenkomst voor de staten te 

organiseren over ondermijning. 

20-01-2021 01-09-2021 √ Bijeenkomst over Ondermijning op 9 juni 2021 

10. Onderzoek Permanente 

vertegenwoordiging 

Nedersaksen 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de mogelijkheid te 

onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging 

in Nedersaksen.   

 

03-02-2021 01-09-2021  

11. Monitoring 

Duitslandagenda in P&C 

cyclus 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de monitoring van de 

Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het aantal banen, in 

te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en 

controlecyclus. 

03-02-2021 01-11-2021  

12. Onderzoek naar 

bereikbaarheid Veenpark 

via openbaar vervoer. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij nader zal onderzoeken of de 

bereikbaarheid van het park via het openbaar vervoer 

verbeterd kan worden. Nu ligt de dichtstbijzijnde bushalte op 24 

minuten loopafstand. 

14-04-2021 01-11-2021 √ LIS A2. Afdoening toezegging gedaan in de 

vergadering van de commissie FCBE van 14 april 

2021 over het verbeteren van de OV-bereikbaarheid 

Veenpark (brief GS van 1 juni 2021) 
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13. Bijeenkomst SNN  Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij het verzoek doet aan SNN 

om een bijeenkomst te organiseren tussen SNN en PS. 

19-05-2021 15-09-2021  

 

Moties 

M2019-28 

PET-flessen 

Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland 

Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel 

rondom PET-flessen  

 

PS 18-12-2019 21-03-2020 GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9) 

‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update 

gegeven.  

M2020-12 

Brede Welvaart en 

duurzame 

ontwikkelingsdoelen als 

koers bij maatregelen 

economisch herstel 

Verzoekt het college om: 

De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als 

koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op 

economisch herstel tijdens als na de corona-crisis; 

deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het 

najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis' 

 

PS 01-07-2020 01-3-2021  
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