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

Woensdag 15 september 2021 
Locatie: Statenzaal 

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: 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) 23 juni 2021 09:00:00, Drents 
parlement De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 23 juni 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) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
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) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)  
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
mevrouw S.J. Uildriks (D66) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
 
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 A.J. Voerman (JA21) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
de heer H. Omlo (JA21) 
de heer G. Zuur (CDA) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) vervangen 
    door de heer R. Mäkel-van Luttikhuizen 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)  
    vervangen door mevrouw  E.C. Vedder- 
    Monaster.

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/23-juni/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/23-juni/09:00


 

2 

1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de eerste vergadering van dit politieke jaar. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 23 juni 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 19 mei wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De toezeggingslijst wordt op een punt aangepast: de toezegging  dat gedeputeerde Kuipers de 
vragen die zijn gesteld over Vitaal Platteland zijn afgedaan door de brief van GS van 22 juni die 
onder A2 staat op de LIS. De lijst van toezeggingen wordt conform aangepast. Een actueel over-
zicht hiervan is aan deze besluitenlijst gehecht. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.11, B.1 t/m B.3 en C.1. 
 
De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen: 

A.1. Drentse Regiodoorbraak positieve gezondheid 
 
Fractie van de PvdA (de heer R. du Long):  
De PvdA-fractie dankt de voorzitter en de leden van de Drentse Gezondheidstafel voor het visie-
document. Het is een interessante - en uitdagende - visie die wordt gepresenteerd. Uitdagend in 
die zin, dat het enkele omkeren van woorden - van zorgtafel naar gezondheidstafel alleen, niet 
voldoende zal zijn. Het vraag om een andere benadering van de inrichting van ons zorgstelsel.  
De PvdA-fractie verzoekt de voorzitter daarom een informatie bijeenkomst te organiseren om 
het Drents Parlement breed mee te nemen in deze visie en wat er nodig is om deze ambitie te 
verwezenlijken. 
 
Gedeputeerde Kuipers: Het lijkt ons goed als we de komende zorgtafel een aantal van de deel-
nemers vragen of zij bereid zijn om hierover in gesprek met uw Staten of een delegatie daarvan 
te spreken. Dus dat pakken wij positief op.  
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij een bijeenkomst organiseert tussen staten en een delega-
tie van de zorgtafel over het visiedocument Drentse Regiodoorbraak positieve gezondheid. 
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A.2.  Afdoening toezegging gedaan in FCBE van 14 april 2021 over bereiken van onder- 
nemers die hulp nodig hebben in corona tijdperk 

 
Fractie van D66 (mevrouw S.J. Uildriks):  
Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel gebruik van deze hulp is gemaakt door de onderne-
mers en of het afdoende is geweest? 
 
Gedeputeerde Brink: Of het genoeg geweest is? Wij denken van wel. Die extra steun is geboden. 
We hebben het opgepakt, er is een coronapakket in het ‘Ik Ben Drents Ondernemer’-project ge-
komen. Er zijn met 127 bedrijven een-op-een-gesprekken gevoerd, 10 Webinars zijn er geweest, 
daar hebben ze dus toch vele bedrijven mee bereikt. Ondanks dat het nu weer economisch voor 
de wind gaat, zullen we in ons programma aandacht blijven houden voor bedrijven die het nog 
steeds moeilijk hebben door de coronacrisis. 

A.4. Verkenning ‘Het Drentse Innovatie- en Kennisecosysteem in beeld’ 
 
Fractie van de PVV (de heer N.A. Uppelschoten):  
Het is een heel groot rapport over de het ecosysteem qua innovatie en kennis in Drenthe. Het 
zijn 72 pagina’s, een hele inventarisatie van allerlei activiteiten die in Drenthe plaatsvinden en 
het is een beetje zonde dat het alleen maar een ingekomen stuk is. Het doet geen recht aan het 
belang van het stuk. Kunnen we daar niet een studiemiddag over Statenontmoeting of weet ik 
wat voor organiseren? Want ik denk dat het voor iedereen van heel veel belang is wat daarin 
staat. Maar ook, welke conclusies we kunnen trekken op grond van dat rapport? 
 
Gedeputeerde Brink: Ik deel uw mening dat het goed zou zijn om dit rapport eens wat te verdie-
pen. Namens het college wil ik toezeggen, dat wij een soort bijeenkomst gaan organiseren waar 
we wat dieper ingaan op de uitkomsten van deze studie als het gaat over het ecosysteem en 
onze provincie van verschillende sectoren.  
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat het college een bijeenkomst gaan organiseren waar we wat 
dieper ingaan op de uitkomsten van de verkenning ‘Het Drentse Innovatie- en Kennisecosysteem 
in beeld’. 

B.2. Brief van Raad voor het openbaar bestuur (Rob) van 25 juni 2021 over Rob-advies  
Droomland of niemandsland, uitgangspunten voor besturen van regio’s. 

 
Fractie van het CDA (de heer B. Dekken):  
De vraag van de CDA-fractie is of, vooruitlopend op reactie van de minister, het college van Ge-
deputeerde Staten voor het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten dit on-
derwerp al heeft geagendeerd. Daarnaast is de suggestie van de CDA-fractie om dit onderwerp 
Statenbreed een plek te geven, bijvoorbeeld bij een statenontmoeting. 
 
Gedeputeerde Jumelet: Het is nog niet zo dat we dat hebben besproken met de Drentse ge-
meenten. Het is ook een advies aan de minister. We hebben met elkaar wel al in de bak kob, 
want zo heet dat dan, de afkorting kwaliteit openbaar bestuur, kob, wel hierover gesproken, 
want we zien dit rapport ook als een input voor de formatie voor het nieuwe kabinet. Dat bete-
kent dat het ook wordt gezien als een lobbydocument. Het zou denk ik goed zijn om u ook de 
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gelegenheid te geven er iets van te vinden. En u stelt in ieder geval zelf voor om er ook een Sta-
tenbijeenkomst, een Statenontmoeting over te hebben. Het is aan u natuurlijk om daar ruimte 
voor te hebben, maar ook om daar zelf invulling aan te geven. 

Voorhangprocedure C.1. Subsidie uitrol wandelknooppunten fase 4 
 
Bij brief van 7 september jl. stelt het college van GS aan PS voor om maximaal € 195.000,-- subsi-
die te verlenen aan het Recreatieschap Drenthe voor het project 'uitrol wandelknooppunten 
fase 4'.  
 
De fractie van de PVV (de heer N.A. Uppelschoten): Als er zo’n verzoek ligt, dan zou je moeten 
kunnen beoordelen: Wat gaat er nu gebeuren voor dat geld? En kost het ook € 195.000? Hier 
kun je verder niets van vinden. Je kunt alleen maar zeggen: Wij staan sympathiek tegenover het 
idee. Maar waarom het € 195.000 is? Geen idee. Met deze opmerking stemmen wij in, maar ei-
genlijk vinden we dat dit soort verzoeken niet kan. Dat moet beter onderbouwd zijn qua geld 
en qua ‘wat gaat er nou gebeuren’. 
 
De fracties van de CU en de PvdA ondersteunen deze oproep. 
 
Gedeputeerde Brink: ik ben het eens dat dit erg summier is. Tegelijkertijd voldoet het aan het-
geen wat hier is vastgesteld. De uitrol van het wandelnetwerk gaan we provincie breed steunen, 
daar is al een keer over voorgelicht en dit is een uitkomst daarvan. Maar ik deel de mening dat 
het iets uitgebreider had gekund deze keer.  
 
De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS kan overgaan tot subsidiever-
lening. 
 
De Lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

7. Drentse Europa Agenda 2021-2024; Statenstuk 2021-20 

Gevraagd wordt:  

• de Drentse Europa Agenda 2021-2024 vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 29 september 2021 op verzoek van de fracties van de PVV en de PvdA. 

8. Investeringsagenda PLUS 2020-2023; verstrekken lening aan MKB Fonds Drenthe;  
Statenstuk 2021-22 

Gevraagd wordt: 
1. kennis te nemen van de twee evaluaties van het MKB Fonds Drenthe, uitgevoerd door de 

NOM en E&E Advies; 
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2. in te stemmen met het verstrekken van een lening van € 10 miljoen aan de Drentse Holding 
BV (beter bekend als het MKB Fonds Drenthe); 

3. hiertoe:  
a. een bedrag van € 1.000.000,-- toe te voegen aan de Reserve opvang revolverend finan-

cieren, ter afdekking van het risico op oninbaarheid; 
b. dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda 2019-2023, als onderdeel van het 

thema Midden- en kleinbedrijf; 
c. de begroting op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.  

 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een bijeenkomst komt met de investmentmanagers vanuit 
het MKB Fonds om met elkaar een discussie te voeren van wat PS belangrijk vindt. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 29 september 2021. 

9. Groene Economische Agenda 2021-2023; Statenstuk-16 

Gevraagd wordt:  

• de Groene Economische Agenda 2021-2023 vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 29 september 2021 op verzoek van de fractie van D66. 

10. Ontwerpbegroting 2022 en de 4-maandsrapportage 2021 RUD Drenthe; brief van het 
college van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2021 

Gevraagd wordt: 

• GS verzoekt PS om uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de bijgevoegd Ont-
werp begroting 2022 en de 4-maandsrapportage 2021 RUD Drenthe. 

 
Gedeputeerde Kuipers concludeert kort samengevat dat de staten snappen dat deze Ontwerpbe-
groting nu noodzakelijk is om het zo te doen, maar dat de staten zien, dat die kosten uit de Ka-
derbrief niet weg zijn. PS roept dan ook het Algemeen Bestuur op om bij de Begrotingswijziging 
realistisch de RUD voldoende budget te geven om die taken in te kunnen vullen. 
 
Deze zienswijze van PS is officieel verwoord in brief van GS d.d. 23 september aan het Dagelijks 
bestuur van de RUD Drenthe dat in afschrift is verzonden aan PS (Lis A.2.). 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief op dit moment voldoende be-
handeld is. 

11. Bestuursrapportage 2021 en 11e Begrotingswijziging 2021; Statenstuk 2021-23 

Gevraagd wordt: 
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021; 
2. In te stemmen met de 11e Begrotingswijziging 2021. 
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Gedeputeerde Bijl zegt toe op een vraag van de CU  dat er schriftelijke informatie wordt ver-
strekt aan PS over de innovatie van de lokale bibliotheekvoorzieningen. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra schriftelijke komt op de vraag van D66 
over asbestdaken. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 29 september 2021. 

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

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 oktober 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 27 oktober 2021. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 15 september 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. 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  

3. Definitieve jaarrekening 
GAE NV inclusief 
accountantsverklaring  

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij de definitieve jaarrekening 
2020 van Groningen Airport Eelde NV deelt met PS inclusief de 
accountantsverklaring. 
 

23-06-2021 15-09-2021  

4. Concept Universiteit van 
het Noorden 

Gedeputeerde Bijl zegt toe direct na het zomerreces te komen 
met een update over de precieze gang van zaken van het 
concept Universiteit van het Noorden. 
 

02-06-2021 15-09-2021  

5. Bijeenkomst over 
visiedocument Drentse 
Regiodoorbraak positieve 
gezondheid 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij een bijeenkomst 
organiseert tussen staten en een delegatie van de zorgtafel 
over het visiedocument Drentse Regiodoorbraak positieve 
gezondheid. 
 

15-09-2021 8-12-2021  

6. Bijeenkomst over 
verkenning ‘Het Drentse 
Innovatie- en 
Kennisecosysteem in 
beeld’. 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat het college een bijeenkomst 
gaan organiseren waar we wat dieper ingaan op de uitkomsten 
van de verkenning ‘Het Drentse Innovatie- en 
Kennisecosysteem in beeld’. 
 

15-09-2021 8-12-2021  

7. Bijeenkomst MKB fonds Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een bijeenkomst komt met 
de investmentmanagers vanuit het MKB Fonds om met elkaar 
een discussie te voeren van wat PS belangrijk vindt. 

15-09-2021 27-10-2021 √ Bijeenkomst 13-10-2021 
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8. Asbestdaken Gedeputeerde Bijl zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 
schriftelijke komt op de vraag van D66 over asbestdaken. 
 

15-09-2021 27-10-2021 √ Mail van gedeputeerde Stelpstra d.d.24-09-2021 

  
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. Digitale toegankelijkheid 
 

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 
Agenda. 
 

09-09-2020 01-04-2021  

3. 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. 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  

6. 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  

7. Onderzoek Permanente 
vertegenwoordiging 
Nedersaksen 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de mogelijkheid te 
onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging 
in Nedersaksen. 
 

03-02-2021 15-09-2021  
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8. 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  

9. 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  

10. Actualisatie 
Luchtvaartbeleid 

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat er een actualisatie komt van het 
provinciaal Luchtvaartbeleid. 
 

23-06-2021 08-12-2021  

11. Informatie over Woo Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat er een zodra er meer 
duidelijkheid is er meer informatie komt over de Wet open 
overheid richting PS. 
 

23-06-2021 08-12-2021  

 
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  

M2021-29 
Voorjaarsnota 

Verzoekt het college om: 
De Voorjaarsnota vanaf volgend jaar weer een 
ambitiedocument te laten worden en dat voorstellen met 
financiële consequenties apart worden aangeboden. 

PS 07-07-2021 01-07-2022  
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