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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultu ur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 17 juni 2015 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.stateninformatiesysteem.drentsparlement.nl  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 17 juni 2015 is als bijlage opgeno-
men bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:   
G. Serlie (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (CU) 
H.J.L. Bronts (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
F.D. Duut (50PLUS) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
mevrouw A.E. Van der Ham (Sterk Lokaal) 
R.H.H. Koch (PvdA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
R. du Long (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
W.L.J. Moinat (SP) vanaf 13:10 uur 
P. Moltmaker (VVD) 
mevrouw W.A.M. Montanje-Baak (50PLUS) 
H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
D. Oosterveen (Sterk Lokaal) 
J. Pottjewijd (PVV) 
mevrouw H.R. Siertsema (D66) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
N.A. Strolenberg (D66) 
Mevrouw M.C.J. van der Tol (D66); agendapunt 4 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
H.H. Veldsema (CU), vervangt de heer  
Langius 
S.J. Vegter (CDA) 
mevrouw G. Weerts (VVD) 
mevrouw R. Wollerich-Veldman (CDA) 
 
 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H. Brink (VVD) tot agendapunt 7 
H.G. Jumelet (CDA) tot agendapunt 7 
T. Stelpstra (CU) tot agendapunt 7 
A. van der Tuuk (PvdA) tot agendapunt 7 
 
J. Tichelaar, vanaf agendapunt 4 
 
Voorts aanwezig bij agendapunt 3 
G.B. Nijhuis, voorzitter college v.d. NRK 
M.Herwijer, directeur-secretaris NRK 
 
 
Afwezig: 
R.A.A. Bosch (PvdA) 
A.L. Langius (CU) 
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de commissie voor om de heer Langius (CU) in verband  
met ziekte een bloemetje te sturen. De commissie stemt hier mee in.  
 
3. Statenstuk 2015-684, Ontwerp-begroting 2016 c.a.  Noordelijke Rekenkamer 
 
De heer Nijhuis, voorzitter van het college van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) en  
de heer Herweijer, directeur-secretaris NRK, zijn aanwezig om een toelichting te geven op voorliggen-
de stukken en eventuele vragen te beantwoorden. 
 
De heer Nijhuis geeft een uitleg over de totstandkoming van het Jaarverslag 2014, de Jaarrekening 
2014, de gewijzigde begroting 2015 en de ontwerp-begroting 2016. 
 
De fractie van D66 stelt vragen over automatisering; welk meerjarenbeleid ligt hieraan te grondslag, 
het inhuren van externen en de afschrijving van ict-apparatuur. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties die het woord voeren geven aan het werk van de NRK te waarderen en zich te kunnen 
vinden in de stukken. 
De VVD vraagt de andere fracties om mee te denken of de provincies akkoord moeten gaan met de 
nu ingezette autonome groei van de provinciale bijdrage zoals die uit de begroting van 2016 blijkt.  
Dit in tegenstelling tot de eerste jaren van de NRK. 
Het CDA stelt voor om de vraag van de VVD te bespreken in de Programmaraad van de NRK waar de 
drie provincies in zijn vertegenwoordigd. De PvdA tekent hierbij aan dat de autonome verhoging van 
de lasten veroorzaakt wordt de verhoging van de cao voor de medewerkers. Discussie over NRK is 
prima maar vanuit het uitgangspunt wat levert het op en wat hebben de provincies over voor het werk 
van de NRK. 
D66 merkt op dat het goed zou zijn om de Gemeenschappelijke regeling NRK langs het protocol te 
leggen van de Verbonden Partijen om te zien hoe sturing en verantwoording nog beter kan. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat op voorstel van de VVD discussie over de 
bijdrage aan de NRK wordt meegenomen naar de Programmaraad van de NRK. 
Daarnaast concludeert de voorzitter dat de fracties unaniem kunnen instemmen met het statenstuk. 
 
De status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
4. Statenstuk 2015-683, Voorjaarsnota 2015 / 3 e wijziging Begroting 2015 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
De coalitiepartijen zijn blij met een beleidsarme VJN; dit geeft het college de ruimte voor invulling van 
nieuw beleid. Sterk Lokaal is het hier mee eens maar stelt daarbij dat dit ook zou moeten betekenen 
dat er een beleidsarme begroting komt. Op die manier heeft het college ruimte om in gesprek te gaan 
met de Drentse samenleving om hiermee keuzes te kunnen maken en zo vervolgens de begroting te 
kunnen invullen.  
GL betreurt dat sprake is van een beleidsarme VJN maar ziet tegelijkertijd wel ruimte voor de Staten 
zelf om deze beleidsrijker te maken. Ook D66 ziet het als een kans om zelf aan te geven welke invul-
ling gegeven kan worden aan nieuw beleid. GL kondigt aan met moties te zullen komen tijdens de PS 
vergadering van 1 juli a.s.(ophoging zonneleningen, Mediafonds, revitalisering binnensteden).  
D66 overweegt eveneens om met voorstellen (Moties) te komen. 
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Meerdere fracties vragen aandacht voor betere en heldere manier van formulieren zodat de VJN ook 
zelfstandig en begrijpelijk te lezen is. De fracties zijn tevreden dat de mondeling gegeven antwoorden 
op de schriftelijke vragen alsnog ook op papier zijn verstrekt. Meerdere fracties vragen naar de Noor-
delijke samenwerking in hoeverre is dit nog hetzelfde?  
CDA, SP GL, CU en D66 informeren naar de niet behaalde energiedoelstellingen en wat GS gaat 
doen om deze wél te gaan halen. Waarbij GL opmerkt dat het wel bijzonder is om als doel te stellen 
dat een doel niet wordt gehaald (CO2 reductie). 
 
De VVD blijft aandacht vragen voor de risico’s die de provincie met haar zorgplicht mogelijk loopt bij 
de vuilstort bij Attero. 
Voorgesteld wordt om hierover in klein comité verder te praten, reden hiervan is dat het bespreken 
van risico’s hierbij gebaat kan zijn. Een meerderheid van de fracties onderstreept deze zorgen en kan 
zich vinden in het voorstel van de VVD. 
De VVD heeft moeite met de suggestie die wordt gedaan dat al een besluiten zijn genomen terwijl PS 
zich nog moeten uitspreken. Dat geldt zowel voor Prolander waarvan wordt gesuggereerd dat dit een 
bestaande verbonden partij is als voor RSP gelden voor Emmen, ook hierover is nog geen besluit 
genomen. Bij dit laatste punt sluit de CU aan. 
Ten principale is de VVD het oneens met het onttrekken van geld voor 2 extra schaapskuddes uit de 
reserve Vitaal platteland. Niet de schaapskuddes met de reserve is het probleem. 
Het CDA sluit hierbij aan en is ook van mening dat het bedrag voor de Veenvaart verbinding evenmin 
uit deze reserve gehaald moet worden. De PVV merkt op dat deze reserve beter de naam Reserve 
Onvoorzien kan krijgen. De SP geeft aan dat de begrotingsvoorstellen die worden gehaald uit de re-
serve Vitaal platteland juist in de lijn van de SP liggen. 
De SP wacht verder de voorstellen van GS met belangstelling af. Daarnaast informeert zij naar het 
concernthema dienstverlening waarvan ook PS deel uitmaakt. Dit zou in september worden gestart. 
GL vraagt wat GS gaat doen om de gemeente Emmen op andere gedachten te krijgen waar het gaat 
om vertragingen die door Emmen worden veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld bij de aansluiting N34. 
De CU informeert of inmiddels is gestart met de operatie stofkam, en wat de te verwachten resultaten 
zullen zijn. Zorgen heeft de CU over het waterpeil, de vernatting van gronden en wat dit betekent voor 
de landbouw. 
Voor de PVV is niet duidelijk dat het genoemde bedrag van 6,5 miljoen voor nieuw beleid ook echt 
beschikbaar is, hierin zit namelijk sowieso 2 miljoen die naar de algemene middelen zou moeten gaan. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de reserve Erica- ter Apel. Het is verwarrend dit te suggereren terwijl PS 
nog een besluit moet nemen. In de ogen van de PVV lijkt het een gemakkelijke weg namelijk door niet 
te bezuinigen, maar door de reserves leeg te halen. De PVV kan zich hier niet in vinden. Alleen bij 
hele goede argumenten kan geld uit de algemene reserves worden gehaald. Als idee heeft de PVV 
het voorstel om mee te gaan in de suggestie om zonnepanelen aan te (laten) leggen bij GAE, dit zou 
gunstig zijn voor het vliegveld en voor de provincie. 
Sterk Lokaal is tegen het meer creëren van natuur zoals nu wordt voorgesteld met de waterberging 
Uffelte-Ruinen. Op deze manier wordt landbouwgrond onttrokken, dat kan niet de bedoeling zijn. 
De PvdA informeert naar het extra bedrag wat nodig zou zijn voor clusterorganisaties en de NOM, dit 
zou toch een taakstellende begroting moeten zijn? Het fonds voor Breedband is nog niet gebruikt, hoe 
kan dit? Waarom moeten er dan aanvullende middelen komen? Daarnaast informeert de PvdA of in-
middels meer bekend is over het verlengingsbesluit van de OV-concessie. Gaat dit fout dat kost het 
vele miljoenen. Tot slot wil de PvdA in het kader van werkgelegenheid geïnformeerd worden over de 
consequenties (voor en nadelen) van het door de provincie in dienst nemen van de (huidige) werkne-
mers voor catering en schoonmaak. Hoe ziet dit er financieel uit, voor de werknemers, wat zijn even-
tuele belemmeringen, hoe zwaar wegen die en zijn die eventueel op te lossen? En als hier voor wordt 
gekozen is het dan ook gemakkelijker om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een beperking 
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of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals wordt beoogd in de Participatiewet? De CU steunt 
deze vragen en wil dit graag gekoppeld zien aan hoe om te gaan met werkervaringsplaatsen. 
Tot slot geeft D66 aan een aantal suggesties te willen meegeven voor invulling van het nieuwe beleid, 
te weten aandacht voor het verduurzamen van scholen in Drenthe, het creëren van een regelluwe 
zone, natuur recreatie duurzaam produceren en inzetten op de Drentse havens zoals dry port Coevor-
den-Emmen. 
Verder vraagt D66 of, gelet op de brief van het ministerie van BZK (B1) rekening is gehouden met 
extra aandacht voor onderhoud van kapitaalgoederen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk: Na de vorming van een nieuw college was het niet mogelijk om ‘binnen 
een week’ een VJN samen te stellen. Hier wordt al in januari mee gestart. Echter volgens de Provin-
ciewet moet er voor medio juli wel een VJN worden vastgesteld. Reden waarom deze beleidsarme 
VJN nu voorligt. De opmerkingen over de layout zullen worden meegenomen ook in de nog in te stel-
len werkgroep Programmabegroting, hij is blij dat deze weer zal worden opgestart. Meerjarige over-
schotten: er is nu ruimte om deze ook meerjarig in te vullen. Ook is er ruimte om te luisteren naar de 
Drentse samenleving, gemeenten en PS alvorens de begroting wordt ingevuld. Deze begroting zal 
namelijk niet in beton maar in gelei worden gegoten en kan dus worden aangepast. Over het bedrag, 
de ruim 6 miljoen ruimte voor nieuw beleid geeft hij aan dat bij de Jaarstukken is afgesproken om 
2 miljoen vrij te maken voor nieuw beleid. De bedragen komen terug in de reserves. GS nemen geen 
voorschot en zijn duidelijk over het te voeren beleid. In het coalitieakkoord is het nodige gezegd over 
Natuur en Waterberging. De consequenties, zoals bij Uffelte-Ruinen, worden op dit moment op een rij 
gezet en hierover komt ná de zomer meer informatie. Met de operatie stofkam is begonnen, de eerste 
resultaten zullen met de begrotingsbehandeling bekend zijn. 
Gedeputeerde Brink: over de REP middelen geeft hij aan dat destijds, ook met PS, is afgesproken om 
de afspraken die met Assen zijn gemaakt ook voor Emmen zouden gaan gelden. 
Over de bestemmingsplan procedures zijn met Emmen goede afspraken gemaakt, de veiligheid van 
wegen komt hierdoor niet in gevaar. GAE en het plaatsen van zonnepanelen: een groene uitstraling 
voor het vliegveld is goed, maar wel binnen de bestaande eisen. Omdat het om grote bedragen gaat 
zal het niet eenvoudig zijn om hiervoor investeerders te vinden. Over de clusterorganisaties, zoals 
Energy Valley, merkt hij op dat het de bedoeling is dat deze meer op eigen benen moeten komen te 
staan. Hierover zullen gesprekken nog plaatsvinden, eind 2016 wordt een voorstel verwacht. Tot slot 
merkt hij over de brief van BZK op dat niet is gesteld dat de kwaliteit van de wegen niet goed is, maar 
dat hiervoor aandacht moet zijn. 
Gedeputeerde Jumelet: over het onderwerp Breedband geeft hij aan echt blij te zijn met de aandacht 
hiervoor. Hij wijst de leden op de geplande bijeenkomst op 24 juni a.s. waarvoor ze zijn uitgenodigd. 
In het coalitieakkoord is aangegeven dat GS een versnelling wil maken, maar procedures zijn ingewik-
keld met name als het gaat over de toetsing.  
Prolander: met de Staten is in januari 2015 de afspraak gemaakt om te gaan voor een Gemeen-
schappelijke regeling light. Hierover kunnen PS zich nog formeel uitspreken. Er wordt op dit moment 
gewerkt volgens de vastgestelde kaders. Er zijn goede afspraken gemaakt ook over de voorfinancie-
ring. 
Vitaal platteland: het is zeker niet de bedoeling om van deze reserve een post Onvoorzien te maken. 
Bestaande afspraak is om de genoemde € 50.000 voor de extra schaapskuddes nu nog uit deze post 
te betalen. De zorgen van agrariërs over ‘de vernatting’ kan hij zich voorstellen, er is zeker aandacht 
voor deze problematiek en met de boeren zal hierover dan ook worden gesproken. 
De onttrekking voor de Veenvaartverbinding past binnen de post Vitaal platteland, zeker wat betreft de 
sporen 1 en 2.  
Gedeputeerde Stelpstra: over het onderwerp Attero geeft hij aan hier wekelijks over te spreken. He-
laas zijn de (jaar)cijfers nog niet bekend. Op 1 juli a.s. heeft hij een gesprek met Attero. Over de kli-
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maatdoelstelling merkt hij op dat om landelijke doelstellingen te kunnen halen ook de medewerking 
van derden noodzakelijk is. Met de stand van zaken is hij op dit moment niet tevreden omdat het stre-
ven van GS er op is gericht om de doelen wél te halen. Voor de begroting zal worden gekeken of de 
tekst over het halen van de doelstelling ook duidelijker kan worden verwoord. 
Commissaris Tichelaar: landelijk is er een discussie gaande over vaste en tijdelijke arbeidscontracten. 
De provincie is voornemens om het Rijk te volgen waar het gaat over het afschaffen van de zoge-
naamde ‘Payroll’ constructies. In Drenthe gaat het om 39 mensen die op deze manier zijn ingehuurd. 
Gekeken zal worden hoe dit wordt opgelost, of blijven met een ander dienstverband, of het dienstver-
band eindigen. De gegevens die door de PvdA zijn gevraagd, het in dienst nemen van catering en 
schoonmaakpersoneel wil hij wel verstrekken maar dan moet er ook een discussie over plaatsvinden. 
Over mensen met een beperking merkt hij op dat GS voornemens is om voor 2020, 
16 mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Noordelijke samenwerking 
verschuift. Er is een Interprovinciale samenwerking tussen de 12 provincies met een eigenstandige 
invulling. BZK zou meer eenduidigheid willen. Bij de begroting komt het bereikbaarheidsaspect terug. 
Hier wordt hard aan gewerkt. 
Tot slot geeft hij aan dat het concern dienstverleningsplan niet apart wordt besproken maar via de 
reguliere verslagen naar de Staten zal gaan. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe met een overzicht te zullen komen over het salderen van de 
vrije ruimte en de stelpost ombuigingen in de VJN (JSt: beantwoord bij Memo van 24 06 2015, zie ook 
Lis PS 01 07 2015, A12) 
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe om de schaapskuddes vanaf 2016 te financieren uit de post Natuur 
en niet uit de reserve Vitaal platteland. 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe in de Statenvergadering van 1 juli a.s. het gesprek met Attero te 
zullen terugkoppelen. 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe in klein comité te willen praten over de zorgplicht van de provincie 
m.b.t. de vuilstortplaats bij Attero en de eventuele risico’s die dit met zich brengt. Hij zal de Staten-
commissie hiervoor direct ná het zomerreces uitnodigingen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de VJN opnieuw aan de orde zal komen in 
de Statenvergadering van 1 juli a.s. 
 
De B-status van het statenstuk blijft gehandhaafd. 
 
5. Evaluatie revolverend financieren; brief van het  college van Gedeputeerde Staten van 21 
 januari 2015 (Geagendeerd ovv de fractie van de VVD) 
 
De fractie van de VVD geeft ter toelichting op de agendering aan dat in 2012 de keus is gemaakt om 
minimaal 10% van de som die wordt gefinancierd in een reserve te plaatsen. Dit heeft consequenties 
voor de financiële huishouding. Uit de brief van GS komt naar voren dat ver boven de 10% is aange-
houden. Op die manier wordt erg veel geld onttrokken aan de exploitatie. Soms zelfs op 100% wat 
gelijk staat met subsidiëren. Rekensom leert de VVD dat 76% van het geld niet terug zou komen, dat 
is volkomen buiten de orde. Als het percentage meer dan 10% bedraagt, moet dit ook worden onder-
bouwd. Wanneer het achteraf hoger uitkomt dan moeten PS hierover worden geïnformeerd. Ook een 
later in de discussie genoemd percentage van 35 is voor de VVD te hoog. De criteria zouden moeten 
worden aangescherpt. Of dit in de vorm van een brief of een Statenstuk moet gaan maakt voor de 
VVD geen verschil. Het gaat om instrument van revolverend financieren. 
Tot slot stelt de VVD voor om deze punten mee te nemen bij de evaluatie.  
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Samenvattende reactie van de fracties 
Met uitzondering van SL zijn de fracties het met de VVD eens dat de huidige criteria onvoldoende 
helder zijn en beter opgeschreven dienen te worden. De criteria zoals door de VVD benoemd kunnen 
betrokken worden bij de evaluatie. 
Een percentage van 76% van de leningen wat niet terug zou komen is te hoog, maar PvdA, D66, CU 
geven aan dat ook een andere percentage berekend kan worden. Zo noemt de PvdA dat de VVD ook 
het nog te besteden bedrag voor Breedband, 3 miljoen heeft meegeteld. Deze fractie vindt het wel 
belangrijk om dit punt te bespreken, maar niet nu, maar in combinatie met de evaluatie, na de zomer 
van 2015. Het CDA kan zich in het laatste vinden en geeft aan te zien dat GS hiervoor heeft gekozen 
uit voorzichtigheid, maar dat kan ook leiden tot een glijdende schaal. D66 merkt op dat in het land vele 
goede voorbeelden zijn van revolverend financieren o.a. in Zeeland. Daar zou bij de evaluatie naar 
kunnen worden gekeken. Voor GL is duidelijk dat per project een risico inschatting over de terugbeta-
ling moet worden gedaan. Revolveerbaarheid houdt ten slotte in, aldus GL, dat een inschatting wordt 
gemaakt hoeveel geld terug komt. Maatschappelijk investeren brengt nu eenmaal een hoger risico met 
zich, als dit niet zo was kon men wel terecht bij commerciële bank. 
De PVV sluit zich helemaal aan bij de VVD en merkt daarbij nog op dat het vreemd is dat er van uit 
wordt gegaan dat 4 partijen helemaal niets terugbetalen. 
Voor de CU is het belangrijk dat er goed zicht komt op de risico’s die de provincie hierbij loopt. Ook de 
SP kan zich vinden in de standpunten van de VVD. 
De fractie van SL is tegen revolverende leningen. Dit brengt risico’s met zich mee en veel administra-
tieve rompslomp. Het aanscherpen van criteria is geen oplossing. Kunnen de leningen niet omgezet 
worden in subsidies? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk: het door de VVD geschetste percentage van 76 wordt door hem niet 
herkend. Rekening houdende met Breedband komt hij op 36% en wanneer ook nog het bedrag voor 
zonneleningen wordt doorgerekend komt hij op 17%, een acceptabel percentage. 
In eerste instantie heeft GS voorzichtig geopereerd en inschatting gemaakt dat een aantal leningen 
niet zouden worden terugbetaald, dat is de reden dat bij 4 projecten 100% is opgevoerd. Later is dit 
beleid bijgesteld omdat de hoop en de verwachting  was dat dit percentage naar beneden kon. 
Met de door de meeste fracties geschetste kaders kan hij meegaan en wil deze ook meenemen bij de 
evaluatie. Wanneer de bespreking hierover zal plaatsvinden is nog niet bekend, niet voor de zomer, 
maar zeker wel richting de begroting 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp op dit moment voldoende is 
besproken op een later moment weer aan de orde zal komen. 
 
6. Regiospecifiek Pakket (RSP); geactualiseerde ris icoanalyse 2014/2015 en voortgangs- 
 rapportage; brief van het college van GS van 5 feb ruari 2015l  
 
 RSP; monitoring IOG-Atalanta Emmen; brief van het college van GS van 30 april 2015  
 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties geven unaniem aan blij te zijn met de uitvoerige rapportage. Ook zijn ze verheugd dat de 
(financiële) risico’s voor de provincie zijn afgenomen wat ook logisch is nu de projecten in een verder 
gevorderd stadium zijn en een deel van het risico is afgekocht door de gemeente Emmen. 
Meerdere fracties vragen naar de extra bijdrage die de gemeente Emmen zou hebben gevraagd, is dit 
niet een nieuw risico voor de provincie en valt dit niet onder de afkoop van het risico? Staat Emmen 
niet zelf voor deze kosten? 
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Ook geven meerder fracties aan (zeer) te hechten aan het nakomen van de duurzaamheidseisen bij 
het gehele project 
De PvdA mist hoe groot de omvang van de impuls is voor de werkgelegenheid en heeft behoefte aan 
rapportage op dit onderdeel. En is nog druk uitgeoefend op het ministerie van I en M om indexatie toe 
te passen? Ook het CDA vraagt hierna. Verder wil de PvdA weten hoe het RSP project in Assen ver-
loopt en hoe het zit met de uitvoering van de EFRO gelden; de economie van de verbinding. 
De PVV heeft kennisgenomen van de rapportage, deze stelt gerust, maar de grote vraag blijft of het 
project überhaupt wel rendabel is (te krijgen). De SP merkt op dat het hier enkel gaat om de afspraken 
die zijn gemaakt en de risico’s die de provincie loopt. In hoeverre kan de ‘stoere taal’ worden waarge-
maakt? Het uitgangspunt van de SP is nog steeds om ook bij dit project in te zetten op meer Open-
baar Vervoer. 
De CU vraagt of er nog ruimte is voor nieuwe initiatieven, is er extra bestedingsruimte? Naast de zor-
gen of de duurzaamheidscriteria worden gehaald vraagt GL zich af of het juist is dat PS al een besluit 
zouden hebben genomen over de REP gelden die naar Emmen zijn gegaan. 
Voor D66 is de vraag wat de gevolgen voor de provincie zijn als Emmen daadwerkelijk een tekort 
heeft op dit project. Vanuit Emmen wordt aangegeven dat ze hierover nog in overleg zijn met de pro-
vincie. Het CDA noemt een ongeluk wat plaats heeft gevonden bij de bouw van het theater, is de pro-
vincie hiervoor nog aansprakelijk? Veel risico’s zijn er niet meer, maar zijn er nog andere overschrij-
dingen in het proces te noemen die nog niet eerder aan de orde zijn geweest? En er zou sprake zijn 
van een korting op de EFRO subsidie, kan hier uitleg over worden gegeven? 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Stelpstra: bedankt voor de waarderende woorden voor de rapportage. Deze wordt be-
geleid door het adviesbureau Lysias. Richting Emmen zal hij aangeven graag meer gegevens te willen 
zien over in hoeverre gebruik wordt gemaakt van regionale bedrijven en dus zorgt voor regionale 
werkgelegenheid. Hij heeft gehoord tussen 50% – 70%, maar zal hier na informeren. 
Tot nu toe is het niet gelukt om het Ministerie van I en M te bewegen rekening te houden met indexa-
tie. Het risico van het project Hoofstraat ligt bij de gemeente Emmen. De EFRO subsidies worden 
tijdig binnengehaald, dat is geen probleem.  
Over de gevraagde extra bijdrage geeft hij aan dat GS hierover duidelijk is richting Emmen, hiertoe 
bestaat geen behoefte. Tot nu toe gaat het om gelden die al eerder beschikbaar waren gesteld. Op dit 
moment is er nog geen vraag gekomen vanuit Emmen voor een extra bijdrage. 
De Duurzaamheid van het theater is een lastig punt, de vraag is meer hoe zit het met het gehele pro-
ject. Dit punt wordt meegenomen in het bestuurlijk overleg en GS heeft geen reden om te denken dat 
de normen niet worden gehaald. 
Korting op EFRO-subsidie is hem niet bekend. 
Gedeputeerde Brink: De REP gelden waren deels bestemd voor Assen en deels voor Emmen. In de 
discussie over de ontvlechting van de Florijngelden (Assen) is ook gezegd dat de ‘overname’ van de 
REP gelden ook voor Emmen zou gelden. 
PS heeft hier mee ingestemd. Dit staat niet expliciet in een door PS genomen besluit, maar de Voorzit-
ter van PS heeft dit destijds wel afgeconlcudeerd. Zowel met Assen als met Emmen is een overeen-
komst afgesloten inclusief een risicoparagraaf. Beide gemeenten kennen de voorwaarden hoe de 
gelden ingezet moeten worden. 
De beheer- en instandhoudingskosten gelden met name voor het project Coevorden. Gedeputeerde 
Brink geeft een uiteenzetting over de kosten die zijn gemoeid met de spoorlijn Emmen-Zwolle. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe uit te zullen zoeken of sprake is van een korting op EFRO-subsidie 
i.r.t. het RSP-IGO-Atalanta Emmen. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brieven voldoende zijn besproken. 
 
7. Statenstuk 2015-685, Verordening vergoeding Stat enfracties  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties kunnen zich vinden in het voorstel, ieder met hun eigen overweging. 
Voor een aantal fracties is het van belang dat met name de kleine fracties hiermee voldoende ruimte 
krijgen om ook goed aan het debat te kunnen meedoen door zich met ondersteuning voldoende te 
kunnen voorbereiden. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het voorliggende voorstel de instemming 
heeft van alle fracties en daarmee de B-status van het stuk gewijzigd kan worden in de A-status. 
 
8. Samenvatting en de lijst van toezeggingen 
 
De samenvatting van de vergadering van 20 mei 2015 wordt vastgesteld. 
Naar aanleiding van de samenvatting vraagt de fractie van CU of D66 aan kan geven wanneer het 
voorstel voor een werkgroep SNN  zoals besproken in de vergadering van 20 mei jl, gaat komen. 
De heer Van Dalen geeft aan dat nog deze week een brief met een voorstel naar de Staten zal gaan. 
 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 
gehecht. 
 
9. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van brief van GS over beantwoording vragen over de begroting van de RUD (A4) 
merkt de VVD op blij te zijn met het toegezonden overzicht. 
Desgevraagd wordt aangegeven dat hiermee het niet meer noodzakelijk is om dit overzicht te laten 
samenstellen door de onderzoekers van de statengriffie. 
 
De voorzitter wijst de vergadering op de Voorhangprocedure over SensorCircuit, brief van GS van 20 
mei jl (A1) De leden hebben de mogelijkheid om bedenkingen te geven bij het voorstel van GS om 
subsidie te verstrekken. 
Vanuit de commissie worden geen bedenkingen ingebracht. 
 
10. Rondvraag 
 
De fractie van de CU stelt vragen over de in het DvhN genoemde voornemen van de NAM om naar 
gas te boren onder de woonwijk Marsdijk en onder Loon. Hierover worden diverse vragen gesteld. 
GL vult de vragen aan met de opmerking dat GS ook een zorgplicht hebben met het oog op waterwin-
gebieden en de natuur. 
D66 merkt op dat iets soortgelijks speelt in de omgeving van Coevorden en verzoekt GS dit in de be-
antwoording te betrekken. 
 
De voorzitter geeft aan dat een Rondvraag is bedoeld voor het stellen van enkele vragen over een 
actueel onderwerp. Zijn er meer vragen dan staat hiervoor het instrument schriftelijke vragen open 
voor de Statenleden. 
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Gedeputeerde Stelpstra: detailvragen kunnen worden gesteld bij de ook voor PS beschikbare ambte-
naren. Inhoudelijk geeft hij aan dat genoemd punt ook in de Tweede Kamer aan de orde is geweest. 
GS zal de vinger aan de pols houden bij deze ontwikkelingen en hierbij samen met de gemeente op-
trekken. De provincie en de gemeente komen op voor haar inwoners.  
Hij geeft aan dat er een verschil is tussen boren en winnen. Bij de winningsplannen moet, zo is heden 
ten dage de afspraak, een duidelijke risicoparagraaf komen. Eventuele schade komt voor rekening 
van de NAM. In het reguliere overleg met de NAM zal dit zeker aan de orde zal komen 
 
11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden en verbonden p artijen 
 
IPO: 
 
De heer Smits  (VVD) geeft aan dat hij en de heer Zwiers (PvdA) de provincie Drenthe vertegenwoor-
digen bij het Algemene Vergadering van het IPO. Als zodanig maakt hij melding van de IPO bijeen-
komst voor nieuwe Statenleden op 30 juni a.s. in Den Haag, aanmelden is nog mogelijk. 
Daarnaast noemt hij de IPO nieuwsbrief die de Statenleden iedere week ontvangen waarin allerlei 
wetenswaardigheden staan; hij beveelt deze ten zeerste aan. 
Het Jaarlijkse IPO congres, dit jaar op 30 september vindt plaats in Maastricht. Op 29 september start 
dit congres met een zogenoemde ‘Limburgerse avond’. Ook dit evenement mogen de Statenleden niet 
missen in zijn ogen. 
Tot slot merkt hij op dat op 18 juni de Algemene Vergadering plaats vindt. Dit roept wel de vraag op 
met welk mandaat hij en de heer Zwiers naar de vergadering gaan. Die discussie wil hij graag op een 
later moment met de commissie voeren, maar wel voor 30 september. 
 
De heer Tichelaar:  maakt melding van de wisseling van het Voorzitterschap van het IPO. De heer 
Remkes treedt terug en wordt opgevolgd door mevrouw Bijleveld, CdK van Overijssel. 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk  maakt melding dat het voornemen is dat hij bij het IPO binnen de por-
tefeuille Cultuur gaat opereren. Ook gaat Drenthe voor het vice-voorzitterschap van de energie en 
klimaat commissie van Interreg B. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van de stemming hierover tijdens de 
AV vergadering.  
 
SNN: 
Geen op- en/of aanmerkingen c.q. vragen. 
 
EU- aangelegenheden: 
 
Gedeputeerde Stelpstra maakt melding van het bezoek van de eurocommissaris, vice-voorzitter van 
de Europese Commissie, de heer Maros Sefcovic (Energie Unie) aan het Noorden. Samen met zijn 
collega’s uit Niedersachsen en Groningen heeft hij de heer Sefcovic ontvangen. Een geslaagd bezoek 
Hij hoopt dat Drenthe hiervan binnenkort in Brussel profijt zal hebben.  
 
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat de Interreg-B conferentie die in Assen is gehouden zeer 
goed is ontvangen. 
Verder merkt hij op dat de zogenoemde ‘eerste call’ is opengesteld waarvoor meerdere projecten zul-
len worden ingediend. 
In navolging van de werkwijze in de vorige bestuursperiode stelt hij ook nu voor om PS over de EU 
programma’s cs. regelmatig te informeren. 
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De heer Van Dekken  informeert de commissie dat de werkgroep DrEUn een nieuwe voorzitter heeft 
gekozen, de heer du Long (PvdA). Het zou goed zijn dat ook de werkgroep DrEUn zou beschikken 
over een overzicht wie gaat waar over.  
 
Verbonden partijen: 
Geen op- en/of aanmerkingen c.q. vragen. 
 
 
12. Mededelingen 
 
De heer Tichelaar maakt melding van de reorganisatie bij de belastingdienst. In de TK is een motie 
aanvaard over de krimpgebieden, deze zullen met voorrang worden ontzien als het gaat om reorgani-
saties van de Belastingdienst. De CdK van Fryslân en hij zelf zijn ook in gesprek als het gaat om de 
inzet van nieuwe banen, zo’n 1500. 
 
Onlangs heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de Rechtbanken. Dit was teleurstellend. Zij om-
armen de opgelegde taakstelling van 100 miljoen euro, 50 miljoen automatisering en 50 miljoen effici-
enter werken. Dit betekent dat eind augustus er een voorstel ligt over de huisvesting. De inschatting is 
dat er zittingen gehouden blijven worden in Assen, Groningen en Leeuwarden. Functies voor een 
mbo-opleidingsniveau zullen zich concentreren in Groningen. De verwachting is wel dat er steeds 
minder zaken zullen komen omdat alleen de grote zaken voor zullen komen. Tot slot geeft hij aan dat 
nog wel een gesprek volgt met de Voorzitter van de Raad van de Rechtspraak om de problematiek 
van de afnemende arbeidsplaatsen bij de Rechtbanken en wat dit betekent voor het Noorden, onder 
de aandacht te brengen. 
 
13. Sluiting 
 
De vergadering wordt gesloten om 17:20 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 9 september 2015. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
9 september 2015. 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuu r, Bestuur en Economie, 17 juni 2015  

     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. RSP monitoring Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe bij iedere rapportage 

RSP monitoring IGO/Atalanta Emmen ook aan te geven waar 
de provincie en waar de gemeente voor verantwoordelijk is. 
 

14.01.2015 01.07.2015 √ Behandeld tijdens FCBE van 17 juni 2015 

2. Bevordering Drents-
Duits (PvdA) 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe om het uitgewerkte plan 
om het Drents en het Duits in het onderwijs te bevorderen, 
voor te leggen aan PS 
 

18.02.2015 01.07.2015 
 
01.10.2015 

FCBE 17 06: CdK: op dit moment ligt het 
onderwerp in ‘Den Haag’, inmiddels is men ook 
daar van het belang overtuigd. Concrete 
resultaten zijn nog niet bekend. 
 

3. Sport en duurzaamheid 
(PS) 

GS zeggen toe om te rapporteren wat het overleg met DEO 
heeft opgeleverd waar het gaat om te beoordelen of specifiek 
voor sportverenigingen in Drenthe een regeling kan worden 
ingesteld, die enerzijds leidt tot lagere energielasten en 
anderzijds tot energiebesparing. 
 

12.11.2014 09.09.2015 FCBE 17.06.2015: besloten is om de 
aangehouden Motie M 2014-28 om te zetten in 
een toezegging van GS. 

4. VJN; Saldering Vrije 
ruimte 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe een overzicht te zullen 
verstrekken van het salderen van de vrije (financiële) ruimte en 
de stelpost ombuigingen in de VJN 

17.06.2015 01.07.2015 √ Beantwoord met een Memo van 24.06.2015 

5. Attero; terugkoppeling 
gesprek 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe in de Statenvergadering van 
1 juli a.s. het gesprek met Attero over o.a. de vulistort te zullen 
terugkoppelen. 

17.06.2015 01.07.2015  

6. Attero; klein comité, 
zorgplicht vuilstort 

Gedeputeerde Stelpstra:  zegt toe direct ná het zomerreces de 
leden van de Statencommissie uit te nodigen om in klein 
comité te spreken over de risico’s mbt de vuilstort (Attero) in 
relatie tot de zorgplicht van de provincie. 

17.06.2015 09.09.2015  

7. RSP-IGO Atalanta 
Emmen 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe uit te zullen zoeken of 
sprake is van een korting op de EFRO-subsidies i.r.t. RSP-
IGO-Atalanta Emmen 

17.06.2015 09.09.2015  

 
Statencommissie lange termijn 
     
1. RUD; stemverhouding 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om bij majeure financiële 
beslissingen te bepleiten dat de stemverhouding wordt bepaald 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 
verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier 
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 aan de hand van de financiële inbreng van de onderscheidende 
partners 

 
 
01.04.2015 
 
 
 
 
09.09.2015 

mee in. 
 
FCBE 14/1: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met 
een reactie komen. 
DB vergadering RUD vindt in mrt plaatst. Daarna 
volgt een informerende brief. 
 
FCBE 17 06: bij afwezigheid van ged. Jumelet 
wordt het punt doorgeschoven naar de volgende 
commissievergadering 
 

√ Beantwoord bij brief van  24 06 2015 

2. RUD; AB/DB en Raad 
van opdrachtgevers 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om in het kader van de 
actieve informatieplicht de staten te informeren over de 
ontwikkelingen van het AB/DB en de Raad van opdrachtgevers 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 
 
 
01.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 09 2015 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 
verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier 
mee in. 
 
FCBE 14/1/: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met 
een reactie komen. 
Wijzigingsvoorstellen voor aanpassing GR 
(gemeenschappelijke regeling) van deelnemers, 
waaronder de prov. Drenthe en 
wijzigingsvoorstellen obv de wetswijziging GR. 
zullen worden ingebracht. De aan de commissie 
gedane toezeggingen zullen hierbij worden 
ingebracht. Naar verwachting wordt dit in juni 
2015 opgeleverd. 
 
FCBE 17 06: bij afwezigheid van ged. Jumelet 
wordt het punt doorgeschoven naar de volgende 
commissievergadering 
 

√ Beantwoord bij brief van  24.06. 2015 

 
3. Eén lijst voor indexatie 
belastingen, heffingen en 
retributies 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met ingang van de 
nieuwe bestuursperiode (2015- 2019) met één lijst te zullen 
komen waaruit de vaststelling blijkt voor indexatie van 
belastingen, heffingen en retributies en hierbij te kiezen voor 
één pijldatum. 

03.12.2014 31.12.2015  
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4. Vitaal Platteland, spoor 
2 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat v.w.b. de projecten in 
kader van Vitaal Platteland, spoor 2 met enige regelmaat te 
zorgen voor terugkoppeling van goedgekeurde projecten door 
de Leadergroep en GS. 
 

03.12.2014 03.12.2015  

5. Bibliotheekbeleid Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen 
informeren over het bibliotheekbeleid zodra er nieuwe concrete 
informatie beschikbaar is. 
 

29.10.2014 01.11.2015 FCBE 14.01.2015: Ged. V.d Boer: gesprekken 
lopen o.a. over financieel verdienmodel. 
 
FCBE 18 02 2015: Van de korte naar de lange 
termijn verschoven. Informatie is niet op korte 
termijn te verwachten. 

6. Provinciale 
Adviescommissie Cultuur 

Gedeputeerde Van de Boer: zegt toe dat de rol van de 
Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) in de volgende 
bestuursperiode aan de orde zal komen. 
 

18.02.2015 31.12.2015  

7. Financiering 
Schaapskuddes 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de financiering van de  
Schaapskuddes voor 2016 e.v. de halen uit de post Natuur en 
niet uit de reserve Vitaal Platteland. 

17.06.2015 01.11.2015  

 
 
Moties  

M 2014-28; Sport en 
duurzaamheid 

GS wordt verzocht in overleg met DEO te beoordelen of 
specifiek voor sportverenigingen in Drenthe een regeling kan 
worden ingesteld, die enerzijds leidt tot lagere energielasten 
en anderzijds tot energiebesparing. 
 

PS 12.11.2014  01.03.2015 Aangehouden 
 
FCBE 17.06.2015: de moties is omgezet in een 
toezegging van GS. Zie korte termijn nr. 3 

M 2014-31; Project Aanpak 
knelpunten regionale 
samenwerking 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 
regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 
met het gecoördineerd aanpakken van knelpunten die 
(internationale) regionale samenwerking in de weg staan. 
GS wordt verzocht dit project maximaal te laten aanhaken 
en afstemmen met andere initiatieven op dit terrein en 
zodoende komen tot een intensivering van onze inzet. 
GS wordt verzocht hiertoe een plan van aanpak op te stellen 
en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS aan te 
bieden.  
 

PS 12.11.2014 
 

01.03.2015  
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M 2015-2; 
Gescheperde 
schaapskuddes 

GS wordt verzocht initiatieven te nemen om de Drentse 
gescheperde schaapskuddes op de nationale inventaris van 
de immateriële wereld erfgoedlijst te laten plaatsen. 
En om een afschrift van deze motie te doen toekomen aan 
de leden van de Tweede kamer. 

PS 28.01.2015 01.03.2015 Afgehandeld? 
FCBE 20/5: gedeputeerde Van der Tuuk  
zal navragen of de motie is verzonden naar 
TK en of de motie verder kan worden 
afgehandeld (zie 1e deel motie)’ 
 

√ Beantwoord bij brief van 18.06.2015 

 


