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

Woensdag 27 oktober 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) 27 oktober 2021 09:30:00, 
Drents parlement. De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 15 september 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) 
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) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) de de 
heer R.C.R.J. van der Meijden (SP)  
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 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 G. Zuur (CDA) 
 
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur 
 
 
 
 

Voorts aanwezig: 
De heer J. Smits (VVD) 
 
 
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: 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer H. Omlo (JA21) 
heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2021/27-oktober/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2021/27-oktober/09:30
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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 15 september 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 15 september wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Toezeggingslijst 
De heer Pormes: vraagt zich af of PS zich ongerust moet maken dat de definitieve jaarrekening 
2020 van Groningen Airport Eelde NV inclusief accountsverklaring nog niet gedeeld is met PS? 
 
Gedeputeerde Bijl: Het korte antwoord is nee. Men is nog in overleg met het ministerie van soci-
ale zaken over het verrekenen van die NOW-vergoeding en daar wacht ook de verklaring van de 
accountant op. Zodra die verklaring er is en de stukken er zijn, krijgt PS hem ook.  
 
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 A.1 t/m A.7, B.1 t/m B.3. Er zijn geen schrifte-
lijke vragen binnengekomen. De Lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De fractie van de SP heeft gemeld dat ze samen met de fractie van GroenLinks de brief A.4 van 
het college van 28 september over Rapportage resultaten Groningen Airport Eelde wil agen-
deren voor de commissievergadering van 8 december 2021. De onderbouwing zal tijdig worden 
aangeleverd.  
 
Naar aanleiding van merkt mevrouw Van den Berg op dat het haar verbaast heeft dat brief B.2. 
van de Vereniging van Drentse Gemeenten over Betere Sturing op GR-en nu pas naar de sta-
ten is gegaan. Ze vraagt aan de commissie of er behoefte is om dit in de Werkgroep Verbonden 
partijen naast het protocol verbonden partijen te leggen. Dit idee wordt ondersteund.  

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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7. Begroting 2022, 13e wijziging van de Begroting 2021; Statenstuk 2021-29 

Gevraagd wordt:  
1. de Begroting 2022 vast te stellen, inclusief de 13e wijziging van de Begroting 2021; 
2. de lasten en baten in de Begroting 2022 te autoriseren in totalen per programma; 
3. het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2022 ongewijzigd te laten;  
4. de drempel voor lastneming bij projectsubsidies als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de 

Financiële verordening provincie Drenthe 2020 voor de jaren 2021 en 2022 vast te stellen op 
een bedrag van € 800.000,-- en daarbij het drempelbedrag voor het jaar 2021 met terugwer-
kende kracht vast te stellen vanaf 1 januari 2021;  

5. de Financiële verordening provincie Drenthe 2020, Provinciaal Blad 2020-9697, als volgt te 
wijzigen: in de toelichting op artikel 7: “minimum en maximum” te vervangen door: ”band-
breedte” en “Als minimum wordt gehanteerd 0,25% en als maximum 0,50%.” te vervangen 
door “Deze bandbreedte kent een maximum van 0,25%”;  

6. het Normenkader 2022 vast te stellen en Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen in 
het Normenkader goed te keuren, indien deze tussen 10 november 2021 en 31 december 
2021 plaatsvinden;  

7. het Controleprotocol 2021/2022 vast te stellen;  
8. kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2022. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 10 november. 

8. Belastingverordening 2022; Statenstuk 2021-30 

Gevraagd wordt: 
- De Belastingverordening Provincie Drenthe 2022 vast te stellen, 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 10 november 2021. 

9. Ondersteuning nieuwe vestiging M&G Group op bedrijvenpark Werklandschap Assen-
Zuid; Statenstuk 2021-26 

Gevraagd wordt:  
1. in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 1.250.000,-- aan M&G Group Europe 

BV te Assen voor het project ‘New Site-Transform Together’; 
2. het bedrag van € 1.250.000,-- te dekken uit de Reserve Regionaal Specifiek Pakket (middelen 

bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma);   
3. het bedrag van € 1.250.000,-- aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket te onttrekken en te 

storten in de Reserve verstrekte subsidies;  
4. deze projectsubsidie verdeeld over de jaren 2022 t/m 2025 in programma 3, Regionale eco-

nomie en werkgelegenheid: kansen benutten van de begroting te ramen en deze lasten aan 
de Reserve verstrekte subsidies te onttrekken; 

5. de begroting overeenkomstig te wijzigen. 
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Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij de staten een overzicht toestuurt wat de kaders zijn voor 
het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en het budget Versterking Economisch Structuur 
(VES) waarbinnen de provincie moet werken. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij een informatiebijeenkomst organiseert over welke bedrij-
ven de provincie graag naar Drenthe wil halen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 10 november 2021. 

10. Fondsversterking NOM; Statenstuk 2021-24 

Gevraagd wordt: 
- ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen heb-

ben, als bedoeld in artikel 158, lid 2 en artikel 167, lid 4 van de Provinciewet om € 3,9 mil-
joen beschikbaar te stellen als cofinanciering van EZK-middelen en provinciale bijdragen van 
Groningen en Fryslân ten behoeve van de fondsversterking van de NOM. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 10 november 2021. 

11. Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde, verduurzaming bedrijfsgebouwen; Sta-
tenstuk 2021-28 

Gevraagd wordt: 
1. een PV-installatie (zonnedak) op de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool te 

realiseren; 
2. voor de realisatie van het zonnedak van een investeringsbudget van € 200.000,-- beschikbaar 

te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A- stuk 
naar de PS-vergadering van 10 november 2021. 

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

De heer Smits geeft als afgevaardigde AV-lid voor het IPO aan dat hij en collega Moinat dat ze 
voornemens zijn de IPO-begroting 2022 en de begroting van BIJ12 goed te keuren namens de 
provincie Drenthe. Vanuit de commissie komt geen bezwaar tegen dit voornemen. 
 
De heer Van Dekken: meldt mede namens collega’s E. Bos en Schomaker, dat de voorzittersha-
mer van het Statenberaad inmiddels van Drenthe is overgaan naar Groningen.  
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13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.05 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 8 december 2021. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 8 december 2021. 
 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 27 oktober 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 Stand van zaken: 
Men is nog in overleg met het ministerie van sociale 
zaken over het verrekenen van die NOW-vergoeding 
en daar wacht ook de verklaring van de accountant 
op.  
 

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 Stand van zaken 
Als gevolg van Covid ‘loopt de zorgsector over’ en 
geeft het college aan dat zij nu geen beroep op de 
sector wil doen en dus de bijeenkomst in 2022 gaan 
organiseren. 
 

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 √ Bijeenkomst staat gepland op 26 januari. 
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7. Overzicht kaders REP 
en VES 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij de staten een overzicht 
toestuurt wat de kaders zijn voor het Ruimtelijk Economisch 
Programma (REP) en het budget Versterking Economisch 
Structuur (VES) waarbinnen de provincie moet werken. 

27-10-2021 8-12-2021 √ LIS A12 GS-brief van 30 november 2021 over de 
kaders voor het REP en VES 

8. Informatiebijeenkomst 
over acquisitie en 
bedrijventerreinen. 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij een informatiebijeenkomst 
organiseert over welke bedrijven de provincie graag naar 
Drenthe wil halen. 

27-10-2021 8-12-2021 √ Bijeenkomst op 8 december 

  
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 √ LIS A8 Evaluatie Into Nature (brief van 23 
november 2021) 
. 
 

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 √ LIS A11 Brief over inzet duurzaamheid in de sector 
Toerisme en Recreatie (brief van 30 november 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 √ De huidige voorzitter van het SNN, CdK Paas, wil 
een bijeenkomst voor de 3 PS-en organiseren. Deze 
stond gepland in november, maar is inmiddels 
verschoven naar 4 februari. 

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  
 

12. Concrete uitwerking 
van de Bouwstenen voor 
het Deltaplan voor het 
Noorden 

Gedeputeerde Bijl zegt toe (in de beantwoording van de 
technische vragen over de Begroting 2022) dat de Staten nader 
worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van het plan 
Bouwstenen voor het Deltaplan voor het Noorden in het Q4 
2021of Q1 2022. 
 

14-10-2021 01-04-2022  

 
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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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  

M2021-33  
Veteranen in Drenthe 

Verzoekt het college om: 
Namens de Provinciale Staten eventueel in samenwerking 
met de 12 Drentse gemeenten tezamen met stichting Drentse 
veteranen te gaan onderzoeken of er een blijk van waardering 
kan worden geschonken aan alle Drentse veteranen. 

PS 29-09-2021 01-05 -2022  
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