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1. Opening 

De voorzitter: Het is half tien geworden. Wij starten met de vergadering van de commissie Finan-
ciën, Cultuur, Bestuur en Economie. Vandaag doen wij dat weer digitaal, helaas. Ik vind het erg 
jammer. Het is voor de voorzitter vervelend om lichaamstaal ten opzichte van elkaar, de interac-
tie, om dat te missen, om daar niets van mee te krijgen, maar helaas, we moeten het zo doen en 
gelukkig bent u allemaal zeer ervaren in het digitaal vergaderen, dus ik ga daar niet veel meer 
over zeggen op dit moment. Afwezig zijn mevrouw Meeuwissen van de VVD-fractie en mevrouw 
Kort van de STIP-fractie en mevrouw Mentink van de CDA-fractie. En daarnaast heeft zich niet 
afwezig gemeld, maar is dat wel, mijnheer Velzing, maar ik begrijp net van een voormalig frac-
tiegenoot van hem dat hij vandaag zijn verjaardag viert en mede namens jullie allemaal wensen 
wij mijnheer Velzing een hele fijne verjaardag.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Is er iemand die een wijziging of 
aanvulling op de agenda heeft?  Dat is niet het geval.  

3. Mededelingen  

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 3, de mededelingen. Is er iemand die iets wil ver-
tellen? Aan deze zijde zijn er in ieder geval geen mededelingen.  

4. Besluitenlijst van de vergadering van 27 oktober en de lijst van toezeggingen 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 4, de Besluitenlijst van de vergadering van 27 ok-
tober. Heeft iemand iets te melden over de Besluitenlijst? Er zijn geen schriftelijke reacties bin-
nengekomen. Dan is hiermee de Besluitenlijst vastgesteld. Is er nog iemand die iets wil zeggen 
over de Toezeggingenlijst? Ik zie in beeld mevrouw Kleine Deters. Nu niet meer, dus zij wil daar 
niets over zeggen. Ik wil zelf even melden dat ter afdoening van de toezeggingen zeven en acht 
over de Duitslandagenda, op 14 december een brief naar de Staten gaat. Dan weet u alvast dat 
die weer wordt opgepakt en dan nemen we de Toezeggingenlijst verder voor kennisgeving aan.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 5, de ingekomen stukken. Ik wil vragen aan de ge-
deputeerden om hun camera aan te zetten en verder ook de woordvoerders bij dit punt. Dat is 
mevrouw Uildriks denk ik, ja, die zie ik al, mevrouw Haan, de heer Uppelschoten en iemand van 
de VVD-fractie, dat is mevrouw Udinga en mevrouw Roggen namens de Partij van de Arbeid. Er 
is een aantal vragen binnengekomen en ook een aantal agenderingsverzoeken. De VVD-fractie 
wil A8, ‘Evaluatie Into Nature’ agenderen voor de eerstvolgende FCBE-vergadering op 19 januari. 
Is dat nog steeds het geval, mevrouw Udinga?  
 
Mevrouw Udinga: Ja, dat is correct. Wij vinden het heel belangrijk om dit punt toch in de com-
missie te gaan bespreken, met name omdat ons een goede evaluatie was beloofd en die ontbrak 
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in dit verhaal. Dus vandaar dat wij het willen agenderen en de motivatie voor deze agendering 
is volgens mij zelfs al binnen bij de griffie. Dus dat loopt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat wordt in mijn linkeroor op dit moment bevestigd, dat de onder-
bouwing binnen is. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dan wil de fractie van de Partij van de 
Arbeid de brief onder B2, het rapport ‘Kunstenaars stoppen niet’, een brief van Kunst en Cultuur 
van 22 november agenderen. Is dat nog steeds het geval, mevrouw Roggen?  
 
Mevrouw Roggen: Dat is nog steeds het geval, voorzitter.  
 
De voorzitter: Mooi en hoe zit het met de onderbouwing? Ook net binnen?  
 
Mevrouw Roggen: De onderbouwing …  
 
De voorzitter: oké, die komt nog binnen. Alweer een boodschap in mijn linkeroor: ook binnen. 
Dus dat is fijn. Dan hoeven we daar niks meer over te zeggen. Dan de vragen. Mevrouw Uildriks 
van D66 geef ik graag het woord. D66 heeft een vraag gesteld over de brief onder A1 en onder 
A4. Mevrouw Uildriks, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Uildriks: Dank u, voorzitter. Wij willen de gedeputeerde complimenteren met het suc-
cesvolle resultaat van de ‘Frisse start na corona’ in brief A1. In brief A4 lezen wij dat er bepaalde 
coronamaatregelen wel gebruikt zijn, maar juist van het cultuurmakersloket wordt, tegen alle 
verwachtingen in, minder gebruik gemaakt. Dit vinden wij opvallend, want in brief B2 blijkt er 
wel degelijk behoefte te zijn aan ondersteuning. Kan de gedeputeerde aangeven waarom er 
minder gebruik van deze regeling wordt gemaakt dan verwacht? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie mevrouw Vedelaar in beeld, dus ik heb even de verwachting dat 
zij daarop gaat reageren. Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dat klopt, voorzitter. Hartelijk dank, ook aan mevrouw Uildriks namens 
collega Kuipers voor de complimenten. De vraag over het cultuurmakersloket is natuurlijk heel 
interessant om ook dieper in te duiken. De regeling is open. Er zijn 28 aanvragen gedaan. Het 
loopt gestaag door, maar in tegenstelling tot die andere mogelijkheden voor coronasteun loopt 
deze minder hard. Dus onder-uitputting gaat mee naar volgend jaar. Ik vind het zelf heel erg be-
langrijk om te kijken, want de regeling bevat € 2.500 aanvragen voor een project. Dan mag je 
geen andere subsidie bij de provincie aanvragen en er is ook geen koppeling van gelden van de 
gemeenten. Het is maar zeer de vraag, ook als je de fair practice code, volgens mij praten wij la-
ter daar nog over, wilt toepassen of dat dan ook daadwerkelijk tot het goed kunnen uitvoeren 
van dergelijke projecten kan komen. Hele discussies over de positie van zzp’ers, ook vandaag in 
de Kamer. Het is mij nog niet gelukt om daar met het K&C dieper op in te gaan. Daar ligt de 
vraag wel voor, om ook te kijken, samen met die zzp’ers in het cultuurveld, om dat naar boven 
te halen waarom deze regeling, hoe die passend is. Dus we gaan kijken of dat passend is, of dat 
passend blijft, of dat eventuele aanpassing noodzakelijk is. Dan zullen we u daarvan op de 
hoogte brengen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Is dat voldoende, mevrouw Uildriks?  
 
Mevrouw Uildriks: Bij ons leeft vooral de vraag of de regeling zelf ook te ingewikkeld is, omdat 
die inderdaad interfereert met meerdere andere subsidieaanvragen en misschien is het goed om 
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daar dan nog naar te kijken, maar in ieder geval heel erg bedankt voor uw antwoord, gedepu-
teerde.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar knikt instemmend.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja, dat doen we heel graag in lijn met wat mevrouw Uildriks zegt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan heeft mevrouw Uidriks namens de fractie van D66 ook een vraag 
gesteld over de brief onder A2.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik denk dat ik dat ben.  
 
Mevrouw Uildriks: Dat is mevrouw Kleine Deters.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters, u mag daar iets over vragen.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel, voorzitter. We hebben de brief over het UNESCO werelderf-
goed, de Koloniën van Weldadigheid ontvangen. Wij zijn toch eigenlijk wel verbaasd dat dat 
structureel € 350.000 op jaarbasis zou moeten kosten en een deel wordt gemeld, maar goed dat 
horen we graag van de gedeputeerde, dat dat betrekking zou hebben op de bufferzone. Dus de 
vraag is: waar bestaat die bufferzone uit? Want daar horen wij ook wel geluiden vanuit Wester-
veld dat daar toch wel wat moeilijk gedaan wordt over de duurzaamheidsontwikkelingen. Dus 
daar willen we graag antwoord op en we willen graag een toelichting op die structurele kosten 
van € 350.000.  
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank u wel. Mijn computer staat op het dossier van het we-
relderfgoed, zodat mijn computer hoog genoeg staat. Het is ongelooflijk mooi wat daar in het 
verleden allemaal tot stand is gekomen. In de Cultuurnota is de structurele financiering voor het 
werelderfgoed opgenomen, een structurele financiering in twee bedragen. Die heeft u ook vast-
gesteld: € 150.000 en € 200.000. Die € 150.000 gaat over het siteholderschap en dat is de verant-
woordelijkheid die we ook hebben als provincie om daar de gebiedsontwikkelingen aan te kop-
pelen en daarmee zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie en krijgen wij de taak om uit-
zonderlijke waarden te beschermen en uit te dragen. Dat doen we dan via projecten, onderzoek, 
educatie, promotie en marketing en samen met de bezoekerscentra en de musea. Voor de ge-
biedsontwikkeling voeren wij het Programma Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid uit. Dat 
is vanuit drie invalshoeken: de kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van culturele activiteiten. Nou, dat is een structurele 
inzet die we plegen, samen met partners uiteraard en samen ook met de lokale overheden en 
andere betrokken maatschappelijke organisaties. En nogmaals: vastgesteld in de Cultuurnota en 
ook financieel eerder vastgesteld. Dan die bufferzones, daar ben ik inmiddels zelf ook goed in 
gedoken. Bufferzones zijn bedoeld om de omgeving van het werelderfgoed goed in kaart te 
brengen en te kijken hoe je met die buffer het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling kunt 
faciliteren. Toevallig vanmorgen in het nieuws: de werelderfgoedstatus van de Wadden is in het 
geding door de gaswinning. De bufferzone is ook hier gemarkeerd in overleg met de lokale 
overheden. Daar zijn geen extra regels bovenop gelegd, maar daarmee kijk je wel, ook bij toe-
komstige ontwikkelingen, of het behoud, het herstel naar duurzame ontwikkeling van het we-
relderfgoedgebied zo goed mogelijk tot stand kan komen. Dat is allemaal onderdeel geweest bij 
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de initiële indiening van het werelderfgoed en daarin zijn die bufferzones meegenomen. Nou, ik 
praat al veel te veel, maar dit allemaal over de bufferzones en de bijbehorende taken die wij 
hebben vastgesteld in de Cultuurnota, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording. Mevrouw Kleine Deters, ik 
neem aan dat dit voldoende is?  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik zal daar nu niet verder op ingaan, maar ik ben wel getrig-
gerd door de zin van mevrouw Vedelaar wat betreft een stimulering, facilitering van duurzame 
ontwikkeling en het goede overleg met de lokale overheid. Ik heb een zienswijze van de provin-
cie gezien die betrekking heeft op de bufferzone en dat de provincie bezwaar maakt tegen 
plaatsing van de kleine windmolen, juist in dat gebied. Dus ik wil eigenlijk graag en dat mag ook 
schriftelijk, van de gedeputeerde, voorzitter, informatie ontvangen hoe het daarmee staat. Want 
met haar voorganger heb ik daar al wel over gesproken en de inzet zou zijn dat dat mogelijk 
moet zijn, maar nu ik de zienswijze van de provincie juist naar die lokale overheid en volgens mij 
als het een goed overleg is, dan dien je over en weer geen zienswijze in. Dus ik wil daar graag 
nadere informatie over ontvangen.  
 
De voorzitter: Kan mevrouw Vedelaar dat toezeggen?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dat doe ik heel graag. Dan kan ik ook in dit dossier nog verder en die-
per duiken. Maar de informatie laat we u toekomen.  
 
De heer Schoenmaker: Voorzitter?  
 
De voorzitter: U heeft ook tijdens uw inwerkperiode in ieder geval al voldoende te doen. Daar 
zorgen de Statenleden gewoon voor. Mijnheer Schoenmaker wil hier nog even op reageren, ge-
loof ik.  
 
De heer Schoenmaker: Ja, even een korte vraag. Ik hoorde mevrouw Vedelaar zeggen dat de in-
formatie naar mevrouw Kleine Deters gaat. Ik neem aan dat het algemeen gedeeld wordt?  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Uiteraard, dat sturen we naar de Staten.  
 
De heer Schoenmaker: Bedankt.  
 
De voorzitter: Helemaal goed. Dan gaan we verder met een vraag over de brief onder B2. Ook 
weer over kunst en cultuur, het rapport ‘Kunstenaars stoppen niet’. De vraag wordt gesteld door 
mevrouw Haan, maar vooraf wil ik even aan mevrouw Haan vragen: dit onderwerp is inmiddels 
geagendeerd voor de volgende vergadering. Kan uw vraag wachten tot de volgende commissie-
vergadering?  
 
Mevrouw Haan: Nee, ik wil hem nu graag stellen, want dan weten we ook wat GS gaat doen 
met die brief.  
 
De voorzitter: Dan zou ik zeggen: ga uw gang.  
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Mevrouw Haan: Dank u wel, voorzitter.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: O, sorry.  
 
Mevrouw Haan: In deze brief verzoekt de Stichting Kunst & Cultuur om de ‘fair pay’-voorwaarde 
in onze culturele subsidie- criteria op te nemen en om de ‘fair practice code’ te agenderen in het 
bestuurlijk overleg met de Drentse gemeenten. Wij willen graag weten of GS deze adviezen gaat 
opvolgen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan geef ik opnieuw het woord aan mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank u wel. Ook deze nieuwe gedeputeerde heeft het rap-
port gelezen. Dit was de eerste vraag die ik stelde, dus ik heb afgesproken dat ik dat heel graag 
ook met de culturele partners in het veld wil bespreken. Dat doen we overigens in combinatie 
met de Cultuurmonitor, die ook naar uw Staten toekomt, waar nog meer aanbevelingen in zit-
ten. We kunnen erover doorspreken als we het geagendeerd hebben, dan heb ik in de tussentijd 
gesproken met de partners in het veld, maar ik vind het erg belangrijk dat er eerlijk loon tegen-
over eerlijk werk staat. Dus we gaan kijken hoe we dat kunnen implementeren en wat de conse-
quenties daarvan zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Haan tevreden?  
 
Mevrouw Haan: Zeker.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij verder met de voorhangprocedures onder C. Allereerst C1, de brief 
van 9 november van het college om maximaal € 200.000 subsidie per project te verlenen voor 
verbetering van de kwaliteit van recreatieve fietspaden bij de Doldersummerweg in de ge-
meente Westerveld, alsook voor een onderdeel van de Fiets-as Emmen-Schoonebeek in de ge-
meente Emmen. U wordt gevraagd om wensen en bedenkingen. Is er iemand die hier iets over 
wil zeggen? Ik zie mijnheer Uppelschoten in beeld. Hierover nog niet?  
 
De heer Uppelschoten: Nee, dat is voor C2.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan stel ik vast dat hier de Gedeputeerde Staten over kunnen gaan 
tot subsidieverlening. Dan kom ik aan de brief onder C2. Bij brief van 23 november stelt het col-
lege voor om € 200.000 subsidie te verlenen aan de ZOD-film voor het realiseren van een film 
over Van Gogh en daar wil mijnheer Uppelschoten het woord over. Ga uw gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik moet even goed opletten, want de 
VVD is mij te snel af geweest met het agenderen van brief A8. Zelfs zo snel dat zij al de onder-
bouwing hebben ingeleverd. Dus je moet heel goed bij de les zijn. Goed, dat geeft niet, maar ik 
ben al blij dat A8 een agendapunt wordt. Maar even C2. Ik ben heel blij met hoe dit is aange-
vraagd. Ik vind het fantastisch dat er nou een projectplan bij zit, want de afgelopen keren heb-
ben we steeds gevraagd: we moeten ook weten wat er gaat gebeuren en wat eigenlijk het on-
derdeel is. Klasse, dat dat nu gebeurt. Maar al lezende, ontstond er bij mij wat verwarring. Je 
komt tegen dat er geld gevraagd wordt voor de film, maar je komt ook tegen dat er geld ge-
vraagd wordt voor Marketing Drenthe. Dat zijn dus twee bedragen. En al lezende zie je ook ei-
genlijk dat we een groot project gaan doen van € 600.000 voor het Vincent van Gogh-project, 
zal ik maar zeggen. Nou, ik heb gekeken in de begroting, maar in de begroting kon ik er niks 
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van vinden en ook de komende jaren kan ik niks vinden. We staan heel sympathiek tegenover 
dit project, maar ik heb het idee dat we erin gerommeld worden, want als je de film en de mar-
keting goedkeurt, dan kun je bijna niet meer van het project af. Dus ik vind het een beetje een 
rare gang van zaken. Dat is waarom ik er hierover wil praten.  
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de ‘klasse’-uitspraak voor 
het projectplan. Dat is goed om in mijn oren te knopen, dat dit de manier is waarop u graag ook 
de informatie ontvangt, zodat u zich daarin kunt verdiepen in de bijgevoegde bijlage, maar ook 
de vertrouwelijke bijdrage, zodat meer verdieping op de begroting mogelijk was. Mooi project. 
€ 250.000 wordt nu uw instemming voor gevraagd voor de film en de bestaande gelden voor de 
marketing. Dat zijn budgetten die uit de bestaande reserves en cultuurbronnen, marketingplan-
nen komen. En zoals u heeft gezien is inderdaad het college voornemens om in totaal voor het 
project 2021 en 2024 zelfs die zes ton te investeren. Uiteraard is dat aan de Staten om daar op 
gezette tijden ook binnen de bestaande financiering de begroting op vast te stellen. Dus daar 
volgen vervolgvoorstellen op. Nou kan ik me wel enigszins inleven in uw vragen, want het is een 
totaalproject. Die wordt ook onderbouwd, dat wordt inzichtelijk gemaakt, maar uiteraard is het 
aan de Staten om in die deelprojecten straks de begrotingen vast te stellen. En dit is binnen de 
bestaande financieringsbronnen die we voorzien de gebruikelijke werkwijze, zoals met uw Sta-
ten is vastgesteld. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Uppelschoten nog even.  
 
De heer Uppelschoten: Nog één dingetje over de noodzaak van het project, daar is helemaal 
geen enkel misverstand over, maar het is een beetje gek, dat heb ik net ook gezegd, dat er sub-
sidie wordt gegeven voor marketing en subsidie voor film. Dan kun je bijna niet meer besluiten 
dat je het project niet meer doet. Dus impliciet heb je nu ook besloten dat we dat project voor € 
600.000 doen. Dat vind ik niet erg, maar dan kunnen we beter zeggen: we gaan een project 
doen van € 600.000, of eigenlijk van € 850.000 en dat heeft verschillende componenten. Dan heb 
ik liever één stuk of een groot project, waar € 850.000 ingaat, dan dat we stapje voor stapje in 
de salami-tactiek in het project terechtkomen. Een goed project. Als het een vervelend project 
zou zijn, dan zou ik er boos over zijn, maar nu zeg ik alleen: het is een beetje een gekke manier 
van werken.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, uw punt is duidelijk. Mevrouw Vedelaar nog een slotreac-
tie.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik heb begrip voor deze opmerkingen. Ik zal kijken hoe we dat exact 
geregeld en vastgelegd hebben, later vandaag ook nog over de incidentele meerjarenbegroting 
bij de derde actualisatie, maar hier heb je het voornemen om iets te financieren. De besluiten 
worden genomen over de eerste bedragen. Overigens is het niet zo dat het optelt tot € 850.000. 
Het telt op tot die € 600.000 en dat is het voornemen waar nog besluitvorming over volgt. Maar 
nogmaals, voorzitter, ik begrijp de opmerking die de heer Uppelschoten maakt. Ik ben overigens 
blij met zijn grote steun voor dit prachtige project.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan zie ik nog een reactie van mijnheer Van Dekken, CDA-fractie.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter, ik ben het grotendeels eens met mijn collega Uppelschoten, 
maar ik wil toch wel mijn bijzondere waardering uitspreken dat hij ook in dit onderhavige geval 
zich aansluit bij deze gewenste salami-tactiek, want het is een belangrijk project, het Van Gogh-
project. Ik zou ook in de richting van mijn collega Uppelschoten willen zeggen: dank voor de 
steun op dit verhaal.  
 
De voorzitter: Waarvan akte zou ik zeggen. Daarmee is dit punt volgens mij voldoende behan-
deld en kan Gedeputeerde Staten overgaan tot subsidieverlening. Mijnheer Uppelschoten, ook 
graag even uw microfoon uit en wellicht ook uw camera. Daarmee hebben we punt 5 van de 
agenda behandeld.  

6. Rondvraag 

De voorzitter: Dan gaan we over naar de rondvraag, agendapunt 6. Nou, dat kan weer snel van-
daag, want er is geen verzoek tot een rondvraag binnengekomen.  

7. Rapportage resultaten Groningen Airport Eelde eerste half jaar 2021, brief van Gede-
puteerde Staten van 28 september 2021, incl. onderbouwing Statenfractie SP  

De voorzitter: Dat betekent dat inmiddels agendapunt 7 aan de orde is, een door de fractie van 
de SP geagendeerde brief omtrent de rapportage van de resultaten Groningen Airport Eelde 
over het eerste half jaar 2021, een brief van Gedeputeerde Staten van 28 september 2021. De af-
gesproken spreektijden zijn hier drie minuten voor de SP-fractie en de overige fracties die het 
woord willen voeren twee minuten, waarna gedeputeerde Vedelaar maximaal negen minuten 
spreektijd krijgt. Ik wil de woordvoerders graag allemaal kunnen zien. Ik zal opnoemen wie ik 
inmiddels in beeld heb en als ik u niet noem, dan verwacht ik minstens één schreeuw uit een 
donker bos. Mijnheer Pormes, mijnheer Van der Meijden uiteraard, mijnheer Pragt, mijnheer 
Loof, mijnheer Uppelschoten, mijnheer Vianen, mijnheer Zuur, mevrouw Zuiker, mijnheer Blinde, 
mijnheer Steenbergen en mevrouw Van den Berg. Volgens mij gaat dat goed komen. Ik hoor 
verder geen geluiden. Dan stel ik voor dat mijnheer Van der Meijden aftrapt met dit agenda-
punt. Het woord is aan de heer van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Als u fluit, begin ik. Ik moet bekennen dat ik met 
enige droefheid de rapportage van en betreffende Groningen Airport Eelde op de agenda heb 
geplaatst. Op basis van de gegevens en informatie welke nu bekend, ook gezien de inhoud van 
de onderbouwing van dit agendapunt, moge duidelijk zijn dat het in de lucht houden van Gro-
ningen Airport Eelde een uitzicht- loze en kostbare hobby is geworden. Al in 2013 waren de con-
clusies van de NRK niet mals. Zoals: onduidelijk was, is en blijft nog steeds wat de daadwerkelijke 
economische baten zijn, te rooskleurige veronderstellingen van GS en PS, invulling politieke 
wens en geen rekening gehouden met economische realiteit, gezien dat dunbevolkte achter-
land. Kostendekkende exploitatie niet of pas op lange termijn mogelijk, weinig zakelijk vliegver-
keer en beperkte functie aantrekken bedrijven. Ook de publicatie van SEO Economisch Onder-
zoek van 1 januari 2014 gaf weinig reden tot optimisme omtrent het welslagen van GAE. Deze 
argumenten zijn anno 2021 nog steeds bewaarheid. Alleen een rapportage van 5 november 
2013 van de RUG was positief. Hieruit blijkt dat sommige wetenschappelijke voorspellingen uit 
het verleden geen garantie voor de toekomst bieden. Alles overziend zou op zijn minst een her-
ijking van de Verbonden partij Groningen Airport Eelde een terechte stap zijn. Doorgaan met 
het verkwisten van publiek geld door het storten in een zwart gat, is met de kennis van nu niet 
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meer met droge ogen te verkopen. Ongelijk erkennen, is geen schande. Hobby’s bedrijven zon-
der toegevoegde waarde met geld van een ander wel. Gezien de huidige sociaal- economische 
situatie, veroorzaakt door de afbraak van de verzorgingsstaat over de achterliggende jaren, zal 
het nog een kunst zijn de hoognodige reparaties te verrichten, dus elke euro geldt. Ik dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Meijden, voor deze introductie. Iedereen heeft een 
aantal vragen gekregen van u in de stukken en ik geef als eerste het woord aan de fractie van 
GroenLinks. Het woord is aan de heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter en ook mevrouw Vedelaar van harte welkom. Dit is de 
eerste bijeenkomst waar u aan deelneemt van de FCBE. Voorzitter, in het afgelopen jaar hebben 
wij samen met het college geconstateerd dat de toekomstvisie ‘Toegangspoort van het Noorden’ 
niet realistisch is gebleken en laat ik dan even kort citeren wat het college daarover heeft ge-
zegd: dat was de essentie van het verhaal van vier jaar geleden, de Toegangspoort van het Noor-
den, daar was dat verhaal op gebaseerd en we kunnen nu de conclusie trekken dat het niet lan-
ger aan de orde is. De directie van GAE heeft daarom de opdracht gekregen tot een algemene 
herijking en mijn vraag is eigenlijk, de eerste vraag, of deze doorstart de toets van democrati-
sche legitimiteit kan doorstaan? En wat mij betreft hoeft het college dat niet nu te beantwoor-
den, maar ik zou het wel op prijs stellen dat ze daar even een kort onderzoekje naar doet en ons 
schriftelijk daarover mededeelt. Voorzitter, GAE kan slechts in de benen gehouden worden wan-
neer er jaarlijks een rijkssubsidie van € 6 tot € 8 miljoen aan kan worden toegevoegd. Op 9 de-
cember hebben wij in onze bijdrage al geconcludeerd dat van het rijk niet veel hoeft te worden 
verwacht. Dit op basis van de beantwoording van de VVD-minister op Kamervragen bij de be-
handeling van de Luchtvaartnota. Desondanks hebben wij ingestemd met uitstel om de aandeel-
houders de gelegenheid te geven optimaal te kunnen lobbyen voor de benodigde € 6 tot € 8 
miljoen. Ook VVD, PvdA en ChristenUnie hebben dit bij de laatste commissievergadering vol-
mondig uitgesproken en om de PvdA te citeren: ‘Hiermee kunnen wij tijd kopen.’ Maar er is 
sprake van nieuwe informatie, zoals in de motivatie van de SP staat te lezen: er schijnt behoorlijk 
wat licht tussen de mededeling gedaan in de brief van het college, zo van: ‘we zijn er nog niet, 
maar er is wel een lichtpuntje in de onderhandelingen’, maar de gespreksnotitie ademt het te-
gendeel. De fractie van GroenLinks kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
zeggen dat er geen hoop is. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer niet. Het college zou 
pleiten, dat verwacht ik, om de onderhandelingen voort te zetten zolang de Kamer de Lucht-
vaartnota nog niet definitief heeft vastgesteld en terecht natuurlijk. Maar het lijkt ons wel lo-
gisch, gezien de lange voorgeschiedenis, maar ook, om maar een spreekwoord te gebruiken: ‘als 
het kalf verdronken is, dempt men de put’, nu maatregelen nemen en niet als het misloopt. 
Daarom pleiten wij voor een tweesporenbeleid, een tweesporentraject: naast voortzetting van 
de onderhandelingen ook een scenario uitwerken, waar wordt uitgegaan van een GAE zonder 
staatssteun, inclusief een sociaal plan met de financiële uitwerking en we zien een reactie van de 
gedeputeerde met belangstelling tegemoet.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we verder met de fractie van D66.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen aan de heer Pormes?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden wil even een vraag stellen. Ga uw gang.  
 
De heer Van der Meijden: Mijnheer Pormes, met dat tweede voorstel wat u doet aan het eind, 
bedoelt u daarmee te zeggen dat u in dit geval ook doelt op herijking van GAE? Op basis van de 
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bekende gegevens die u noemt en ook als het gaat om wat we verder moeten zonder staats-
steun?  
 
De heer Pormes: Kijk, elke keer wordt herijking gebruikt en wat mij betreft kan dat natuurlijk, 
maar waar het natuurlijk om gaat, is dat er een scenario komt of een herijking komt, gebaseerd 
op een financiële situatie, zonder rijkssteun. Dat betekent GAE zonder rijkssteun. Wat voor soort 
GAE krijgen we dan? Een kleine, wellicht een kleiner GAE, maar dat laat ik graag over aan GAE 
zelf om dat uit te zoeken, maar ik denk dat wij allemaal het recht hebben om te weten hoe 
gaan we de publieke middelen inzetten, wetende dat die staatssteun met grote stelligheid kan 
worden gezegd, dat die er niet komt. Ik bedoel, wij zijn niet politiek naïef.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor de reactie. Dan gaan we nu verder met de fractie van D66. Het 
woord is aan de heer Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u wel. D66 vindt het erg lastig om op dit moment, middenin de coronacrisis 
een goed overzicht en oordeel te vormen betreffende de toekomst van Groningen Airport Eelde. 
Het verloop en de duur van de coronacrisis en de langdurige kabinetsformatie brengen veel on-
zekerheden met zich mee. Het einde en de gevolgen van de coronacrisis is niet te voorspellen. En 
het is de verwachting dat op zijn vroegst er in januari een nieuw kabinet zal zijn en dan gaat pas 
duidelijk worden hoe het nieuwe kabinet de positie van Groningen Airport Eelde ziet. D66 ziet 
wel veel positieve ontwikkelingen met betrekking tot Groningen Airport Eelde en dit betreft 
vooral de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, onder andere elek-
trisch en waterstof vliegen en drone-ontwikkelingen. Wij vinden het nu niet het moment om de 
positie en toekomst van Groningen Airport Eelde ter discussie te stellen en vast te stellen. Wat 
D66 betreft dienen we eerst de komst van een nieuw kabinet en zicht op het einde van de co-
ronacrisis te hebben, voordat we de discussie gaan voeren. We verwachten dat dit op zijn 
vroegst in maart of april 2022 zal kunnen plaatsvinden. Dank u, voorzitter.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Een interruptie van mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, wat is de relevantie tussen de coronacrisis en het feit dat we alle-
maal hebben afgesproken dat we de gedeputeerde, maar ook de aandeelhouders in de gelegen-
heid te stellen om die € 6 tot € 8 miljoen binnen te halen via lobby met de minister? Ik begrijp 
die relevantie niet die u nu trekt.  
 
De voorzitter: Uw vraag is helder. Mijnheer Pragt, wilt u daarop reageren?  
 
De heer Pragt: Jazeker, u haalt twee dingen door elkaar: de € 6 tot € 8 miljoen, die vraag ligt bij 
het kabinet, bij het nieuwe kabinet. Die moet er eerst zijn, voordat je daar duidelijkheid over 
hebt. Er wordt gesuggereerd dat die er al is, bij mijn weten nog niet. De coronacrisis heeft veel 
invloed op het aantal vliegbewegingen en hoe mensen zich gaan gedragen. We willen vliegen, 
dus wat dat betreft moet je er ook op wachten hoe zich dat gaat ontwikkelen en dat is niet te 
voorspellen.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan wil mijnheer Van der Meijden een vraag stellen.  
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De heer Van der Meijden: Mijnheer Pragt, vindt u het niet te makkelijk om steeds maar weer die 
coronacrisis erbij te halen? Voor de coronacrisis liep het ook al niet bij het GAE en toen is al be-
sloten om te kijken naar nieuwe scenario's en als het gaat om de vliegbewegingen was het ook 
voor de coronacrisis al 0,0 en steeds meer bedrijven haakten af. Dus is het niet te makkelijk om 
die coronacrisis te gebruiken om in de tijd vooruit te schuiven en in de tussentijd heel veel geld 
verloren gaat?  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt, u heeft dat al gezegd, maar wilt u daar nog wat aan toevoegen?  
 
De heer Pragt: De coronacrisis is niet makkelijk, het is ook geen makkelijk argument. Het is in de 
toekomst kijken, zonder dat je het weet. Met suggestieve vragen kom je niet verder, dus ik vind 
dat we moeten wachten hoe de … … … afwikkelt en wat de toekomst biedt en dan kun je echt 
plannen maken. Daar waren we al mee begonnen voor de coronacrisis, maar het is een andere 
situatie.  
 
De voorzitter: Dan een vraag van mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel, voorzitter. D66 heeft het over de coronacrisis, maar ik wil eigenlijk 
ook wel vragen hoe zij dan naar de klimaatcrisis kijken, want we zitten al op de anderhalve 
graad en voordat we de twee graden aantikken binnenkort, moeten we toch wel dingen veran-
deren en u heeft het over elektrisch vliegen, waterstof vliegen, maar dat gaat de komende de-
cennia niks worden. Dus lijkt het u niet belangrijk dat die crisis, die klimaatcrisis nu ons moet 
dwingen om keuzes te maken?  
 
De voorzitter: Mijnheer Pragt.  
 
De heer Pragt: De klimaatcrisis is één van de grootste crisissen die we nu hebben. Dat heeft onze 
volle aandacht. Daarom zetten we ook vol in op innovatie, op een andere manier van vliegen, 
op elektrisch vliegen, waterstof vliegen en kijken hoe we dat op een goede manier kunnen op-
pakken en een voortrekkers- rol kunnen spelen bij Groningen Airport Eelde. En wij zijn optimis-
tisch dat dat gaat lukken. We zijn er ook van overtuigd dat dat binnen 10 jaar realiteit is.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker, nog kort?  
 
Mevrouw Zuiker: Dat waterstof en elektrisch vliegen, dat is op die schaal binnen 10 jaar niet de 
realiteit. Maar ik kom er in mijn bijdrage op terug.  
 
De voorzitter: Dan ga ik u toch vragen om een beetje bij de vraagstelling in de brief te blijven, 
want als we willen, dan kunnen we het zo breed maken als het kan, maar dan wordt het nacht-
werk en dat gaan we niet doen. Volgens mij gaan we nu verder met de volgende spreker en dat 
is namens de Partij van de Arbeid, de heer Loof. U heeft het woord.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Dank ook aan de SP voor de agendering van het onderwerp, 
de voorstudie die zij hebben verricht. De fractie stelt een tweetal vragen aan ons en op verzoek 
van de voorzitter zal ik me daartoe beperken. Eerlijk gezegd, begrijpen wij die vragen niet heel 
erg goed, want er wordt ons inziens wel heel nadrukkelijk naar de bekende weg gevraagd. En 
daarom hebben we die vraag ontleed en komen we een drie aspecten tegen. In de eerste plaats 
wordt er een vooronderstelling opgenomen, te weten: GAE zal geen rijkssteun ontvangen. Dat 
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weten we op dit moment. Natuurlijk, de vooruitzichten zijn ongetwijfeld niet gunstig, maar een 
definitief besluit is aan het nieuwe kabinet. Dus die vooronder- stelling is volgens ons op dit mo-
ment niet hard te maken. In de tweede plaats wordt in de vraag verwezen naar deze nieuwe 
ontwikkelingen. De SP voert een zestal recente ontwikkelingen op in haar onderbouwing van 
het agendapunt, die tezamen leiden tot de vaststelling dat het scenario ‘Toegangspoort van het 
Noorden’ een achterhaald gegeven is. Die vaststelling, hebben we al geruime tijd geleden met 
elkaar gemaakt, zowel de staten als GS. Laatstgenoemde bevestigt dit ook met zoveel woorden 
in haar brief van20 april van dit jaar en die brief heeft de SP eveneens betrokken in haar onder-
bouwing. En ook onze fractie heeft vorig jaar december nadrukkelijk al aangegeven: ‘Toegangs-
poort van het Noorden’ kan naar de prullenbak. Dus dat roept de vraag op: wat zijn dan die 
nieuwste ontwikkelingen? In de derde plaats vraagt de SP of niet overgegaan moet worden tot 
het herijken van deze Verbonden partij. Als reactie hierop verwijzen wij opnieuw naar de brief 
van 20 april van dit jaar, want in feite is de herijking van een toekomstscenario van GAE door de 
directeur, mevrouw De Groot, al voortvarend opgepakt en gepresenteerd. Dat is ondertussen 
bijna een jaar geleden. Misschien is het goed dat de gedeputeerde haar vraagt om dat nog eens 
een keer te herhalen om ons weer op vlieghoogte te brengen. Onze fractie was daar in ieder ge-
val destijds niet ontevreden over gezien de omstandigheden waarbinnen de GAE moet opere-
ren. De SP vraagt vervolgens nog hoe wij onze rol zien bij een verdere vormgeving van de Ver-
bonden partij. Het antwoord daarop is dat wij de onderhandelingen van onze aandeelhouder 
kritisch en nauwlettend zullen blijven volgen. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Een vraag van mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Mijnheer Loof, vindt u het dan ver- antwoord in 
deze zeer onzekere situatie en de besluitvorming, die reeds plaatsgevonden heeft in de Kamer 
over hun bijdrage, vindt u het dan verantwoord om tientallen miljoenen constant maar weer te 
blijven verstrekken, zonder enige zekerheid, met 0,0 zekerheid, dat het in de toekomst een wel-
slagen zal zijn? Als we herijken op basis van het feit dat er misschien een wat kleiner vliegveld 
zou kunnen komen, zouden die bijdragen en onze bijdrage van de provincie niet eens noodza-
kelijk zijn. Dus vindt u het geen geldverspilling op dit moment?  
 
De voorzitter: Mijnheer Loof.  
 
De heer Loof: In de richting van de heer Van der Meijden: u strooit een beetje met grote woor-
den. Tientallen miljoenen en dat soort aangelegenheden, besluitvorming in de Kamer. Wij bepa-
len ons standpunt op basis van feiten en daadwerkelijke zaken die zich voordoen. We gaan niet 
projecteren op dit zou kunnen of dat zou kunnen. Wij willen het graag zakelijk houden. Het is 
een lastig onderwerp, een lastig dossier, ook voor ons, dat wil ik bij dezen wel aangeven, maar 
we willen wel straight blijven discussiëren over zaken die ons werkelijk bekend zijn. In mijn be-
antwoording zojuist op uw vragen ben ik daar al uitgebreid op ingegaan, dus ik denk dat ik mijn 
antwoord al gegeven heb. Dank u, voorzitter.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden kort.  
 
De heer Van der Meijden: Nog één puntje. Ja, u zegt zakelijk. Zakelijk kan ook zijn dat je op een 
gegeven moment zegt: oké, het is een mislukking geworden, we stoppen ermee. Beter ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald. Dank u.  
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De heer Loof: Dat is een constatering en daar kunnen wij het wel mee eens zijn denk ik.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Loof en dan nog een vraag van mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, ik ben blij dat de heer Loof het met ons eens is dat de situatie er 
niet rooskleurig uitziet als het gaat om de benodigde middelen vanuit het kabinet. Maar het 
gaat niet zozeer over het kabinetsstandpunt met betrekking tot die € 6 en € 8 miljoen. Het gaat 
om de vaststelling van de Luchtvaartnota en in de Luchtvaartnota daar staat het allemaal expli-
ciet in. Aangezien die Luchtvaartnota al is vastgesteld door het kabinet, het kabinet heeft de 
Luchtvaartnota vastgesteld, de Kamer nog niet. De Kamer heeft besloten dat de Luchtvaartnota 
pas door het nieuwe kabinet moet worden behandeld. Maar de situatie is inderdaad niet roos-
kleurig en mijn vraag is: bent u het dan niet met mij eens dat, gezien het feit dat het niet roos-
kleurig is, dat wij ook een tweede scenario moeten uitwerken, namelijk een GAE zonder die 
staatssteun? Dat lijkt me niet meer dan logisch. Deelt u die opvatting?  
 
De voorzitter: Duidelijk. Mijnheer Loof.  
 
De heer Loof: Vooralsnog niet, voorzitter, zie ik dat nog niet als een gewenst scenario voor dit 
moment.  
 
De heer Pormes: Mijn vraag is niet of het een gewenst scenario is. Mijn vraag is of het geen ver-
antwoord scenario is, gezien het feit dat de kansen, voor het eerste scenario heel klein zijn. Dan 
is het toch logisch? Dan ga je toch niet eerst wachten totdat het kalf verdronken is en dat je dan 
pas met een nieuw scenario komt? Het is toch heel normaal dat je dat doet?  
 
De voorzitter: Leidt deze verheldering van mijnheer Pormes nog tot een ander antwoord bij 
mijnheer Loof?  
 
De heer Loof: Nee, niet echt, voorzitter. Ik neem er kennis van.  
 
De voorzitter: Dank. Dan gaan we nu verder met de volgende spreker en dat is namens de VVD-
fractie mijnheer Vianen. U heeft het woord.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel. Graag wil ik beginnen met een compliment geven aan 
Groningen Airport Eelde, want in deze onzekere tijden zijn er toch ontwikkelingen die we toe 
kunnen juichen. Zo kunnen we in de rapportage over het tweede kwartaal lezen dat Kavel 10 
zich op de luchthaven heeft gevestigd met 20 werknemers. Ook op het gebied van duurzaam 
vliegen zijn er ontwikkelingen gaande. En dan de agendering van de SP en de bijbehorende vra-
gen. De VVD wil eigenlijk graag met een wedervraag beginnen aan de SP. Dat is: vindt de SP het 
ook belangrijk dat de provincie Drenthe een betrouwbare overheid is? Ik doe de aanname dat 
dit zo is. De VVD vraagt zich daarom af waarom de SP in deze onzekere tijden überhaupt over-
weegt om te herijken. Als Provinciale Staten hebben wij vorig jaar gezegd dat we GAE nog twee 
jaar de kans geven. Wat de VVD betreft is het daarom nu alle ballen op de lobby. Ook wij wer-
ken daaraan mee via onze Tweede Kamerfractie. 2020 wordt een belangrijk jaar voor Groningen 
Airport Eelde vanwege het besluit van het nieuwe kabinet omtrent het luchtvaartbeleid en de 
VVD vindt daarom dat we als aandeelhouder juist het signaal af moeten geven dat Groningen 
Airport Eelde onmisbaar is voor het Noorden en een belangrijk onderdeel is van onze infrastruc-
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tuur. Het antwoord op de vraag van de SP of de VVD denkt aan herijken: absoluut niet. Wij ge-
ven de directie van Groningen Airport Eelde en het college van Gedeputeerde Staten de kans om 
tot een goed resultaat te komen. Het leek inderdaad op basis van een eerdere Kamerbrief een 
lastige zaak, maar daarna zijn, mede door een debat in de Tweede Kamer en uitspraken van de-
missionair minister Van Nieuwenhuizen de panelen gaan schuiven. Daarom moeten we de lobby 
met volle kracht voort- zetten. Dat de SP zich voor het gemak baseert op nieuwe bronnen, dat 
het kabinet niet bereid is tegemoet te komen aan Groningen Airport Eelde, is dan ook achter-
haald en zaait onnodig onrust. Het moet nu echt afgelopen zijn met steeds weer ter discussie 
stellen. De SP bewijst Drenthe daarmee geen dienst. Het antwoord op de tweede vraag is dat PS 
zich aan haar controlerende taak moet houden en op afstand moet blijven, maar wel kritisch 
moet volgen. Tot zover, voorzitter.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vianen. Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank voor uw inbreng, mijnheer Vianen, maar ten eerste maakt de SP 
zelf uit wat we wel of niet inbrengen. Dus dat is het punt daarachter. Als het gaat om een be-
trouwbare overheid, betrouwbaar kan ook zijn dat je zegt: oké, ik weeg opnieuw af. Ik kijk op-
nieuw naar de omstandigheden. Ik kijk opnieuw hoe de zaak ervoor staat, ook op basis van het 
protocol Verbonden partijen, dat herijking mogelijk is met betrekking tot veranderende omstan-
digheden, financiën en wat dies meer zij. Dus het is heel reëel om tussentijds te kijken, waar zijn 
we nu mee bezig. Is het zinvol of niet zinvol? En dat maakt ook een betrouwbare overheid. Een 
betrouwbare overheid die geld besteedt, maar niet verkwist. Dus wat dat betreft ben ik het niet 
met u eens.  
 
De voorzitter: Waarvan akte zou ik zeggen, mijnheer Vianen of wilt u daar nog op reageren?  
 
De heer Vianen: Daar zou ik wel op willen reageren, voorzitter. Een betrouwbare overheid is 
wat de VVD betreft een overheid die zijn afspraken nakomt. We hebben vorig jaar een afspraak 
gemaakt, dat we hen twee jaar de kans geven. Dan vind ik ook dat we dat moeten doen.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan wij verder met de fractie van de PVV. Nee, mijnheer Pormes 
wil ook nog een vraag stellen. Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, mijnheer Vianen bedankt. U begint wel te draaien, vind ik, want bij 
de laatste commissie en ik heb net geciteerd, toen heeft de VVD met name gezegd: we gooien 
alles op de lobby van € 6 tot € 8 miljoen. Daar is het van afhankelijk. Vervolgens zegt u: er is 
geen nieuwe informatie. Was u al bekend met de gespreksnotitie? Ja of nee? Tussen minister en 
gedeputeerde?  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen.  
 
De heer Vianen: Dan moet u mij even helpen, mijnheer Pormes. Ik weet alleen dat in de laatste 
gesprekken het college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn.  
 
De heer Pormes: Ja, dat was zonder gespreksnotitie. Wij hebben de gespreksnotitie aangevraagd 
door onze Kamerfractie en daar blijkt iets anders, namelijk dat uw minister ondubbelzinnig tot 
drie keer aan toe in het gesprek heeft gezegd dat geen cent gaat naar GAE. Ze heeft het keurig 
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gemotiveerd en dat is wel nieuw en nu kunt u wel zeggen: er is geen nieuwe informatie, maar 
er is wel nieuwe informatie. U mag dat naast u neerleggen, dat vind ik ook niet erg, maar laten 
we wel eerlijk zijn.  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen heeft het woord.  
 
De heer Vianen: Dank u wel. Vlak voordat het kabinet demissionair werd, heeft de minister van 
Infrastructuur destijds gezegd: dat ze niet bereid is om Groningen Airport Eelde direct steunen, 
maar wellicht indirect. Dat zij het aan het nieuwe kabinet overlaat om daar een beslissing over 
te nemen en daar houden wij ons dan ook aan. Daar kijken wij naar uit en daarom zetten wij 
nog steeds vol in op de lobby, mijnheer Pormes.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me dan voldoende voor dit stukje van de discussie. Dan lijkt het mij nu 
dat we verder kunnen met de volgende woordvoerder. Dat is het geval en dan komen we bij de 
PVV-fractie, mijnheer Uppelschoten. Uw twee minuten gaan nu in.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. We vinden het erg onverstandig om 
in deze onzekere situatie rigoureuze besluiten te nemen. En wat is de onzekere situatie? Dat is 
de corona- crisis, maar ook uitgelegd. De onzekerheid is hoe het met de luchtvaart verder zal 
gaan en hoe de luchtvaart zich zal herstellen als de coronacrisis voorbij is en wat dan het gezicht 
zal zijn van de luchtvaart en hoeveel er gereisd zal worden. Dat is de onzekerheid. De tweede 
onzekerheid is de kabinetsformatie en dan ben ik het met de VVD eens: laten we afwachten wat 
het nieuwe kabinet doet. Mijnheer Pormes kan wel zeggen: er ligt een Luchtvaartnota die is 
door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer, maar een nieuw kabinet kan de Lucht-
vaartnota ook weer intrekken en zeggen dat ze met een nieuwe Luchtvaartnota komt, omdat zij 
dingen wil aanpassen. Dus die twee dingen zijn zo onzeker en in een onzekere situatie moet je 
geen rigoureuze besluiten nemen. Ook herijken is wat ons betreft niet aan de orde. We hebben 
een directie, die een voorstel heeft gemaakt en wij hebben er alle vertrouwen in dat zij hun ui-
terste best zullen doen om Groningen Airport Eelde overeind te houden en daar zijn wij het van 
harte mee eens. Vragen om € 6 tot € 8 miljoen voor de infrastructuur van het Noorden, waar ook 
het vliegveld bij hoort, vinden wij helemaal niet zo gek en vinden wij geen geld verspillen. We 
geven ook veel geld uit aan het openbaar vervoer, dat is ook geen geld verspillen. We geven 
ook heel veel geld uit aan de infrastructuur, de wegen, de bruggen en de kunstwerken. Dat is 
ook geen geld verspillen, zoals we het ook geen geld verspillen zouden vinden om € 6 tot € 8 
miljoen te besteden aan het in stand houden van de infrastructuur van het Noorden. Dus wij de-
len wel de zorgen dat het een hele onzekere situatie is en dat het ontzettend moeilijk is voor de 
directie om hier een goed plan voor te maken, maar we hebben het vertrouwen dat dat zal ge-
beuren en we spreken de hoop uit dat het vliegveld blijft, omdat het een aanwinst is voor het 
Noorden om hier een vliegveld te hebben. Dus dat is de bijdrage van de PVV.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. De vraag is ten eerste: vindt u herijken nu rigou-
reus? Het gaat hier toch om het goed tellen van je knopen waar we voor staan met Groningen 
Airport Eelde. Dat zou een herijking tot gevolg kunnen hebben en als daar uitkomsten bij zijn, 
die we met elkaar moeten accepteren, ook wij en daarnaast als het gaat om de kansen van GAE, 
wij weten allemaal en dat is door vele partijen al verkondigd dat het achterland van Groningen 
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Airport Eelde 0,0 is, als het gaat om de passagiersvluchten en er is ook regelmatig door de direc-
tie van GAE betoogd dat het ontbreken van passagiers eigenlijk leidt tot grote verliezen en ei-
genlijk de onmogelijkheid om GAE in stand te houden.  
 
De voorzitter: Een reactie van mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Als u wilt herijken, dan moet je ook weten wat de uitgangspunten zijn 
en waar je kunt bouwen. Dat is niet zo en u gebruikt steeds woorden die veel te groot zijn: het 
achterland is 0,0. Er vertrekken nu ook nog iedere week passagiersvliegtuigen van Corendon en 
TUI vanaf Airport Eelde, dus het is niet 0,0. Dat ten eerste en het is ook niet tientallen miljoenen. 
Het tekort is nu € 1 miljoen waar we het over hebben. Dus dat zijn allemaal toch wat andere ge-
tallen, dan de verschrikkelijke beelden die u schetst en je gaat pas herijken als je weet wat er 
aan de hand is en dat is nu nog veel te onzeker: de situatie na corona en wat het nieuwe kabinet 
gaat doen.  
 
De heer Van der Meijden: Corona …, sorry voorzitter.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, houd het even kort, want we beginnen in herhaling te 
vallen. Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?  
 
De heer Van der Meijden: In zoverre, in herhaling vallen, corona wordt steeds gebruikt, naar 
mijn gevoel oneigenlijk gebruikt om om de hete brij heen te draaien. Wat dat betreft deel ik de 
opvatting van de heer Uppelschoten niet.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten wil daar graag heel kort op reageren.  
 
De heer Uppelschoten: Corona is niet om de hete brij heen draaien. Natuurlijk is er een pro-
bleem met Groningen Airport Eelde. Dat ontkennen wij helemaal niet. Maar als je niet weet hoe 
corona uitpakt en wat het gaat betekenen voor de luchtvaart, dan is het heel raar om een plan 
te gaan maken voor de komende jaren, wat je met de luchtvaart en Groningen Airport Eelde 
gaat doen. Dat is de consequentie van de onzekerheid over corona en niet dat corona de oor-
zaak is van alles en nog wat, maar je wilt toch een nieuw plan maken en dan moet je ook weten 
wat de consequenties zijn na afloop van de coronacrisis.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan beëindig ik hiermee de schermutseling tussen de heren Van der 
Meijden en Uppelschoten en gaan we verder met de CDA-fractie. Het woord is aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. We hebben vorig jaar rond deze tijd uitgebreid stilgestaan, 
naar aanleiding van de halfjaarcijfers, maar ook naar aanleiding van het document ‘Visie, strate-
gie en toekomst Groningen Airport Eelde’ van de raad van commissarissen en de directie aan de 
aandeelhouders. Waarom dan nu opnieuw spreken over Groningen Airport Eelde? De SP moti-
veert dit naar aanleiding van de brief inzake de rapportage ‘Resultaten eerste halfjaar 2021’ van 
het college, inclusief de brief van de directie. Maar wat staat daar dan in dat dit nu bespreking 
behoeft? Zijn er daarin nu plots veranderende omstandigheden geschetst? Wij lezen ze niet en 
ze zijn er voor ons ook niet. De redenering van de SP lijkt te bestaan uit gedateerd materiaal. Al-
lereerst spreekt de SP over het verslechteren van de financiële positie ten opzichte van eerdere 
rapportages, zoals de begroting. Onze fractie ziet dat niet. Sterker nog, het resultaat over het 
eerste halfjaar is zelfs beter dan begroot. Ten tweede, Groningen Airport Eelde zou nu opeens 
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niet meer voldoen aan de oorspronkelijk vastgestelde missie. SP, zijn wij niet juist vorig jaar uit-
gebreid meegenomen in de gewijzigde toekomst- visie van Groningen Airport Eelde, neergelegd 
in het goed leesbare en realistische document van 22 september 2020? Heeft PS in meerderheid 
haar mening hier niet duidelijk over uitgesproken? De SP haalt eerdere en oudere, niet meer ac-
tueel zijnde en zelfs achterhaalde rapportages aan ter onderbouwing. Wat de CDA-fractie be-
treft, is het nu eerst wachten op de definitieve behandeling en vaststelling van de Luchtvaart-
nota. Gelukkig wacht Groningen Airport Eelde niet en zet zij vol overtuiging in op de invulling 
en uitvoering van de visie. Daar is vanuit onze fractie waardering voor. Concluderend, de fractie 
van het CDA ziet geen aanleiding, zeker niet naar aanleiding van de aan alle kanten romme-
lende onderbouwing van de SP voor een herijking van deze Verbonden partij, niet in het licht 
van het protocol Verbonden partijen van 2014, als in het licht van het concept vernieuwd proto-
col Verbonden partijen dat binnenkort aan PS wordt aangeboden. Daarin staat overigens ook 
juist de definitie van herijking gedefinieerd en de voorwaarden die daaraan worden gesteld. En 
om alvast een voorschot te nemen op dat laatste, wij vinden samenwerking met veel partijen es-
sentieel. Ook van gemeenschappelijke regelingen vinden wij wel iets, maar daar komen we dan 
wel op terug. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Zuur en ook nu weer een reactie van mijnheer Van der Meij-
den.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, als het gaat om de herijking en de gegevens, dan lijkt het 
een beetje of het CDA onder een steen gelegen heeft, want ik heb alleen maar de gegevens 
naar voren gehaald die in het verleden zijn gepresenteerd door het NRK en ook op latere mo-
menten is er veel informatie tot op heden tot ons gekomen. Dus wat dat betreft, is er allerlei 
aanleiding, alles bij elkaar optellend over de achterliggende jaren. Tot en met heden is er allerlei 
aanleiding om te kijken naar een herijking, ook op basis van het oude protocol en op basis van 
het nieuwe protocol. Je kunt je kop wel in het zand steken, maar wat dat betreft blijven de gel-
den en de middelen steeds maar weer wegvloeien in een diep gat. Dank u.  
 
De voorzitter: U stelt geen vraag. Het woord is aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Ik hoor geen vraag, maar ik wil daar toch wel even op reageren. Wij hebben niet 
onder een steen geleefd en wij steken onze kop ook niet in het zand. Wij constateren dat er 
sinds de bespreking van december vorig jaar eigenlijk niets in de standpunten is gewijzigd, dat 
er een demissionaire status is van het kabinet en dat wij wachten op de uitkomst, wanneer de 
nieuwe regering is gevormd, hoe zij kijken ten opzichte van de eventuele luchtvaartsteun aan 
Groningen Airport Eelde. Dat wil ik wel even gezegd hebben en ik hoop dat ik met de volgende 
interpellatie van de heer Van der Meijden wel een vraag krijg waar ik op kan antwoorden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, een moment. U hoeft dat niet uit te lokken, mijnheer 
Zuur, want mijnheer Van der Meijden vertelt op zich regelmatig steeds hetzelfde, maar mijnheer 
Van der Meijden gaat hier natuurlijk wel even op reageren. Daarna geef ik ook nog het woord 
aan de heren Pormes en Uppelschoten. Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: De heer Zuur noemt ook nog eventjes het punt met betrekking tot de 
verbeterde financiële situatie dit jaar van Groningen Airport Eelde. Ik denk dat die verbeterde 
financiële situatie alleen maar is gekomen vanwege de coronasteun die GAE heeft ontvangen. 
Dus wat dat betreft is het een beetje wazig allemaal moet ik zeggen.  
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De voorzitter: Ik hoor opnieuw geen vraag. Mijnheer Uppelschoten wilde nog iets zeggen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb dan wel een vraag, want er wordt gevraagd om een herijking, 
maar er heeft een herijking plaatsgevonden door de nieuwe directie. Maar vraagt mijnheer Van 
der Meijden nu om een herijking van de herijking?  
 
De heer Van der Meijden: Mag ik antwoorden, voorzitter?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, reageert u daar nog even op.  
 
De heer Van der Meijden: Ik denk dat de herijking gaat om de gegevens tot en met heden en te 
kijken naar een herijking op basis van dat protocol Verbonden partijen en dat is niet gebeurd.  
 
De heer Uppelschoten: Maar mijn vraag is: de nieuwe directie is met een herijking gekomen en is 
nu die herijking onvoldoende en wilt u een herijking van de herijking?  
 
De heer Van der Meijden: Ik vind de herijking die door de directie van GAE is gedaan volstrekt 
onvoldoende, omdat er allerlei aannames in staan die volgens mij in de verre toekomst mogelij-
kerwijs een kans krijgen.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan heeft mijnheer Pormes nog een vraag.  
 
De heer Pormes: Ik heb nog een vraag aan de heer Zuur. Ik ben het helemaal met hem eens. We 
hebben daar vorig jaar rond deze tijd uitgebreid over gesproken. Het verschil is dat u nu zegt: er 
doen zich geen nieuwe ontwikkelingen voor, maar kunt u mij het volgende duiden: de minister 
heeft gezegd dat zij geen geld geeft, maar zij voelt, en dat vind ik wel nieuw, zij voelt zich ge-
steund door een uitspraak van de Kamer en die is wel missionair. Dat lees ik ook in de stukken 
van punt 10 van de SP en daarin zegt zij dat zij zich gesteund voelt door de uitspraak van de Ka-
mer. Hoe duidt u dat?  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter, denk ik.  
 
De voorzitter: Ga uw gang.  
 
De heer Zuur: Ik kan niet in het hoofd kijken van de minister waarom zij zich gesteund voelt. 
Voelen is iets wat je zelf doet en waar je dat op baseert? Wij baseren ons graag op de feiten en 
de omstandigheden en wat minder op of iemand zich wel of niet gesteund voelt. Dus voor ons is 
dat geen reden om daar anders over te denken of er anders in te staan. Dank u wel.  
 
De heer Pormes: Maar ik vroeg of u dat wilde duiden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes, even via de voorzitter.  
 
De heer Pormes: Sorry, voorzitter. Het spijt me. Mijn vraag is: hoe duidt u dit politiek? Ik citeer 
het even: ‘Het wordt als niet passend geacht, hetgeen de minister ook heeft meegekregen van 
een meerderheid van de Kamer.’ Dat zijn toch geen gevoelens? Maar hoe duidt u dat politiek?  
 
De voorzitter: De heer Zuur en daarna mijnheer Loof. Mijnheer Zuur.  
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De heer Zuur: Voorzitter, ik heb niet gezien of gelezen dat de Kamer zich op een bepaalde ma-
nier daarover expliciet heeft uitgesproken. Dus het blijft iets van een gevoel bij de minister. Als 
ik dat politiek wil duiden, dan zou ik zeggen: dit past in het straatje van het standpunt van de 
minister op dat moment. Dus dan zou ik het ook gebruiken als ik minister was.  
 
De voorzitter: En dan mijnheer Loof.  
 
De heer Pormes: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Nee, mijnheer Pormes. Eerst nog even mijnheer Loof.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Even een vraag. We hebben ons voorbereid op een agenda-
punt, ingebracht door de SP met een aantal vragen. Daar hebben wij op gereageerd en onder- 
tussen verbreed de discussie zich tot een algemene discussie over de toekomst van het vliegveld. 
Moeten we dat nu willen? Want daar hebben wij ons niet op voorbereid en misschien is het veel 
beter om het toekomstscenario door te nemen met mevrouw De Groot, de nieuwe directeur, die 
ons bijpraat wat de stand van zaken is van het vliegveld. Dat heb ik ook voorgesteld in mijn bij-
drage. Ik zou graag willen dat wij bij het onderwerp blijven, voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik ben het van harte met u eens, maar ik geef toch nog even het woord aan mijn-
heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, ik citeer slechts uit de motivatie van de agenda.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan lijkt het me nu goed om verder te gaan met de volgende spreker 
en dat is mevrouw Zuiker namens de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel, voorzitter. Het standpunt van de Partij voor de Dieren is helder. 
We zullen wereldwijd moeten afzien van een groot deel van de lucht- vaart, als we tenminste 
serieus de opwarming van de aarde onder de 2°C willen houden en daarvoor hebben we geen 
decennia meer de tijd. We hopen dus dat het nieuwe kabinet zo wijs is om de krimp van de 
luchtvaart in te gaan zetten. Om te beginnen met het sluiten van Groningen Airport Eelde voor 
alle passagiersvluchten. Dus geen vakantievluchten meer naar Mallorca, want die worden op 
vele manieren betaald door de samenleving en ook op vele manieren zijn die schadelijk voor de 
samenleving, voor ons milieu, onze gezondheid, voor de natuur en het klimaat. We zullen met 
deze Verbonden partij dus een krimpscenario moeten uitwerken: wat is echt noodzakelijk en 
wat is niet noodzakelijk en wat gaat het allemaal kosten aan energie? Van elektrische en water-
stof vliegtuigen hoeven we niets te verwachten voorlopig en een handjevol mensen een paar 
honderd kilometer door de lucht verplaatsen, moet niet onze prioriteit zijn. Voorzitter, wij zul-
len op korte termijn Nederland flink moeten verbouwen om te zorgen dat we allemaal droge 
voeten houden. Het lijkt ons daarom ook verstandig om de gronden van Groningen Airport 
Eelde te gebruiken voor woningbouw en natuur. Mogelijk gecombineerd met een kleine voor-
ziening voor drones voor de donorvluchten. Voorzitter, het is goed dat de SP door de Groningen 
Airport Eelde-luchtbel heen prikt met een onderzoek naar Electron Aviation, wat geen serieus 
bedrijf lijkt te zijn, net als Greenwashing Airlines overigens en we kunnen ook echt nog niet 
snappen waarom GAE zich daar ooit mee heeft ingelaten. Dan de hele constructie met FB Oran-
jewoud, precies in hetzelfde dubieuze rijtje. Het doet bijna denken aan de mondkapjes-deal. 
Alle risico's zijn voor de samenleving en het bedrijf gaat er met de winst vandoor. Dus wij willen 
graag nog even van GS horen, waarom we überhaupt geld van FB Oranjewoud gaan lenen. Tot 
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slot, onze conclusie is helder: het krimpscenario is het enige realistische scenario voor Groningen 
Airport Eelde. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Wij gaan verder met de volgende spreker namens 
JA21. Mijnheer Blinde, u heeft het woord.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Ten eerste, wat fijn dat de SP geen hobby’s meer wil be-
drijven met andermans geld. Dat klinkt JA21 als muziek in de oren. GAE is iets wat vaker bespro-
ken worden en daarbij vinden wij het van belang om de verhoudingen tussen de Verbonden 
partijen en ons nog eens te benoemen. Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap 
en de provincie Drenthe is aandeelhouder. Aan ons dus een schone taak om periodiek de koers 
te bespreken, met de nadruk op periodiek, want alleen zo ben je als aandeel- houder in staat 
constructief de koers te bepalen. JA21 heeft zich in ieder geval nog een aantal jaren aan Gronin-
gen Airport Eelde gecommitteerd, zo is in 2020 besloten en daar blijven wij bij, voorzitter. Dat 
betekent dat wij niet om de haverklap gaan herijken. Dus als antwoord op vraag één: nee, wij 
willen niet herijken. Juist in deze onstuimige periode vol onzekerheid vinden wij het belangrijk 
om rust te bewaren. Wij vinden het dus niet prudent om te gaan herijken. Herijken moet je so-
wieso nooit doen op het moment dat het niet zo goed gaat. Dan maak je wellicht keuzes waar 
je later spijt van hebt. Dat is zoiets als boodschappen doen wanneer je heel erg honger hebt. 
Dan kom je ook thuis met allerlei verkeerde beslissingen: snelle hap, chips. Dus ons devies is even 
de rust bewaren, tijd kopen. Wie weet wat het elektrisch vliegen ons nog gaat brengen in de 
toekomst. En om in te gaan op vraag twee: onze rol bij de verdere vormgeving zien wij voorna-
melijk als een rol op de achtergrond. Drenthe is aandeelhouder. Aandeelhouder ben je voor de 
lange termijn en met constructieve houding. Onze informatievoorziening is daarbij hartstikke 
goed geregeld. Dus van JA21 hoeft er niks gerepareerd te worden, wat niet kapot is. Dank u 
wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van Sterk Lokaal Drenthe. Het 
woord is aan de heer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Sterk Lokaal vindt het eigenlijk veel te vroeg om 
GAE ter discussie te stellen. Wij voelen ons er zelfs enigszins ongemakkelijk bij. In 2020 is er nog 
een hele discussie over geweest en daar hebben we ook gezegd: over een aantal jaren gaan we 
met deze discussie verder. Daarnaast zijn er nog redenen, zoals corona, wat alles erg onzeker 
maakt. Je weet niet wat het gaat doen. De lobby voor de € 6 tot € 8 miljoen die nog steeds loopt 
en daarnaast ook nog de twee jaar die college en GAE is gegeven om met een goede nieuwe 
toekomstvisie te komen. Dus wat ons betreft, is herijking op dit moment voor ons niet in beeld 
en wij wachten de komende ontwikkelingen af en wij zullen op de achtergrond uiteraard wel de 
boel kritisch blijven volgen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, u krijgt wel een reactie van mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Steenbergen: Uiteraard.  
 
De heer Van der Meijden: Mijnheer Steenbergen, vindt u het dan verantwoord als het allemaal 
zo wazig is en zo onzeker is, om toch maar steeds heel veel geld te verstrekken aan Groningen 
Airport Eelde, subsidies en wat dies meer zij en dat je een grote kans loopt dat dat geld in één 
keer verdwijnt? Vindt u dat een verantwoorde positie?  
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De voorzitter: Mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Wat ook al door meerdere partijen is gezegd: wij vinden dat wij een be-
trouwbare overheid moeten zijn en ons aan de afspraken moeten houden, die we hebben ge-
maakt en dat gaat Sterk Lokaal ook doen.  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Betrouwbaarheid zegt toch niets over een situatie herzien, bekijken 
en eventueel een pas op de plaats maken om te voorkomen dat je geen geld gaat verspillen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Steenbergen nog?  
 
De heer Steenbergen: Wij zien op dit moment geen andere situatie dan bij de vorige herijking 
aan de orde is geweest, dus ons standpunt is daarin niet gewijzigd.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is het nu de hoogste tijd om de laatste spreker in de rij jegens de 
Staten het woord te geven en dat is namens de ChristenUnie, mevrouw Van den Berg. U heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Ook wij delen uiteraard de zorgen over Groningen 
Airport Eelde, maar dat is volgens mij iets waar we het al heel vaak over gehad hebben en ook al 
keuzes in gemaakt hebben, het afwachten van waar een nieuw kabinet mee komt. Wij zien ook 
geen aanleiding in de feiten die nu gepresenteerd worden voor een herijking. Volgens mij moe-
ten we niet bij de minste of geringste onzekerheid rond Groningen Airport Eelde gaan wiebelen 
als het gaat om onze eerdere beslissingen. We zijn wel even benieuwd, we hebben natuurlijk 
ook een nieuwe gedeputeerde, hoe het gaat met de lobby, welke inzet daar nu op gepleegd 
wordt, maar herijking is voor ons niet aan de orde en ik sluit me aan bij wat daar bijvoorbeeld 
door de heren Zuur en Loof over gezegd is.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Er is een interruptie of eigenlijk een reactie van mijnheer Pormes van 
GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Wel een vraag, voorzitter. Bent u wel bereid om in ieder geval een scenario uit 
te werken voor het geval we geen staatssteun krijgen?  
 
Mevrouw Van den Berg: Volgens mij is ook die vraag nu niet aan de orde. We hebben een lijn 
gekozen, dat we afwachten waar het kabinet mee komt. We hebben daar een verstandige direc-
tie zitten die ook uiteraard de ontwikkelingen volgt. Dus we gaan er ook van uit dat daar ge-
woon nagedacht wordt en dat weten we ook. Daar zijn allerlei plannen om ook door te ontwik-
kelen, dus daar hoeft wat ons betreft geen verdere actie op te worden ondernomen dan al 
wordt ondernomen.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Pormes nog een reactie?  
 
De heer Pormes: Nee hoor, het is duidelijk.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan mijnheer Van der Meijden nog een vraag?  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, ik zit me nog steeds af te vragen waarom het zo benaderd 
wordt, dat het zo moeilijk is om een situatie te bekijken, waar je de plussen en minnen die je 
mogelijkerwijs kunt voorzien en ook als je dat kunt voorzien, om te kijken of je een scenario 
kunt ontwikkelen, zoals mijnheer Pormes ook al zegt, waar je kunt voorkomen dat je in dat gat 
valt en dat je daarmee op een gegeven moment misschien terug kunt treden in je beslissingen, 
maar dat je wel de juiste beslissingen ook op termijn kunt nemen. Dus als je van tevoren weet 
wat er kan gebeuren en de afwegingen maakt, dat is ook zakelijk gezien heel verstandig, wat is 
daarop tegen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg en daarna ook nog mijnheer Uppelschoten. Mevrouw Van 
den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, volgens mij heb ik dat al gedaan. Mijnheer Van der Meijden 
loopt in die zin een beetje achter de feiten aan. Wij hebben daarover gesproken en deze koers 
gekozen en ik zie geen aanleiding om daar nu van af te wijken. Dus volgens mij zijn we juist 
heel erg …, we hebben ook geconstateerd, dat we op die Toegangspoort van het Noorden moe-
ten anticiperen. Daar zijn we druk mee bezig. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Volgens mij 
doen we dat.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, een korte reactie. Daarna mijnheer Uppelschoten. 
Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Ik ben 72, het zal misschien aan mijn leeftijd liggen, maar wat dat be-
treft denk ik dat we heel veel nieuwe feiten gezien hebben en er ook in de toe- komst mogelijk 
verwachtingen kunnen zijn waar je op kunt anticiperen en dat lijkt mij zakelijk gezien, ook als 
het gaat om het besteden van middelen, een heel verstandig iets. Ik dank u.  
 
De voorzitter: Dat is een mening. En dan mijnheer Uppelschoten nog een vraag. Mijnheer Uppel-
schoten, graag even de microfoon aan, anders verstaan wij u niet.  
 
De heer Uppelschoten: Dat zou zonde zijn. Het lijkt wel, mijnheer Van der Meijden alsof wij ver-
geten dat GAE ook een directie heeft en de directie de eerste is die plannen moet maken als de 
omstandigheden zich wijzigen. Zij hebben de opdracht van ons gekregen en van de provincies 
om het vliegveld in stand te houden. Als die € 6 tot € 8 miljoen zou wegvallen, dan moeten ze 
onmiddellijk met een nieuw plan komen, met de opdracht hoe het vliegveld dan overeind ge-
houden moet worden. Maar dat is een taak van de directie. Als een directie die taak niet zou 
vervullen, moeten wij scenario's gaan ontwikkelen. Dus zitten we niet iets te doen wat een 
goede directie hoort te doen?  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden nog even kort.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u voor uw vraag. Die directie zit er natuurlijk ook nog maar kort 
en ik heb ook geen twijfel over de directie, maar het gaat erom dat de provincie Drenthe voor 
een belangrijk deel, 25%, aandeelhouder is en dat wij ook geld op de lat hebben liggen om dat 
aan GAE te besteden en daar staat nog steeds die € 13,8 miljoen. En het gaat natuurlijk ook om 
andere partijen, zoals de provincie Groningen en sommige steden. Dus wat dat betreft is er niks 
mis mee.  
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De voorzitter: Dank u wel. Daarmee hebben de Staten nu allemaal gereageerd op het document 
dat door de SP is voorgelegd en is het de hoogste tijd voor een reactie van het college van Gede-
puteerde Staten en ik geef daarom graag het woord aan onze gedeputeerde, mevrouw Ve-
delaar. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, hartelijk dank. Met veel interesse volg ik deze discussie over 
GAE. Wat er allemaal in een week niet kan gebeuren. Gisteren mocht ik op bezoek bij GAE. Dat 
was een mooie voorbereiding op vandaag, maar overigens ook een mooie voorbereiding op de 
aandeelhoudersvergadering van volgende week. Het was een mooi bezoek, maar los daarvan 
zou ik eigenlijk in dit debat het vanuit het college vrij feitelijk willen houden. Er is door meer-
dere woordvoerders al aangegeven wat er in het afgelopen jaar in de Staten is besproken en ik 
wil toch nog maar eventjes de brief van 20 april van dit jaar aanhalen en GS heeft daarin een 
brief gestuurd en het debat daarover met uw commissie op 19 mei gevoerd. In die brief staat let-
terlijk: ‘Samen met uw Staten hebben we in het afgelopen jaar geconstateerd dat de toekomst-
visie ‘Toegangspoort van het Noorden’ niet realistisch is gebleken en in september heeft de di-
rectie van de luchthaven een algehele herijking van de toekomstvisie aangekondigd.’ Het ant-
woord op de eerste vraag aan het college is dus volmondig: ‘ja’. Er wordt hard gewerkt aan een 
herijking van het vliegveld en aan een nieuw, realistisch verdienmodel. En in die zin voldoen wij 
dus en wordt er hard gewerkt aan datgene wat met uw Staten is afgesproken. En met andere 
aandeelhouders voeren we ook het financieringsplan uit wat daarbij hoort. Iets anders, waar het 
debat ook over gaat, dat gaat over, er wordt steeds gezegd: staatssteun. Ik wil toch maar een 
keertje herhalen: het is rijkssteun, staatssteun zou ongeoorloofde steun zijn, maar ik begrijp heel 
goed wat u bedoelt, mijnheer Pormes als u het daarover hebt, maar dat gaat over de bijdrage 
van het rijk. Toch allereerst even: in de nieuwe Luchtvaartnota die nog niet besproken is met de 
Tweede Kamer, omdat het een controversieel verklaarde nota is, omdat we een demissionair ka-
binet hebben, maar daar staat wel GAE als luchthaven van nationaal belang benoemd. Dat is be-
langrijk om te constateren. Het is nog niet in het debat geweest met de Kamer. In het gesprek 
en ook die brief heb ik terug kunnen lezen, tussen de minister en de gedeputeerde, is ook in die 
zin gezegd dat het dus niet mogelijk is om toezeggingen te doen, in welke zin dan ook, financi-
ele toezeggingen te doen voor GAE, zolang die Luchtvaartnota in de Kamer nog niet aan de 
orde is geweest. Ik denk dat dat belangrijk is om te constateren.  
 
De voorzitter: Even een interruptie van mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: De gedeputeerde verwijst naar de brief van 20 april, maar zoals u ook 
in de onderbouwing heeft kunnen zien als het gaat om het verslag, de verwoording van het ge-
sprek, dat er met de gedeputeerde is geweest en de minister en het gespreksverslag, daar zit 
nog enig licht tussen. In het gespreksverslag wordt veel explicieter genoemd dat er de facto 
geen kans is dat er € 8,zoveel miljoen beschikbaar wordt gesteld en in de alinea op pagina twee 
en drie wordt dat wat diffuser gesteld. Dus wat dat betreft is er wel een andere ontwikkeling als 
het gaat om het feitelijke gespreksverslag en zoals het gesprek heeft plaatsgevonden.  
 
De voorzitter: Gedeputeerde, gaat u verder.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Meijden zegt: er wordt iets ge-
zegd, het is later wat diffuser. Ik begrijp in ieder geval volkomen dat de minister, demissionair 
met een controversieel verklaarde nota, op geen enkele manier toezeggingen kan doen over de 
financiering. Eerst zal echt het coalitieakkoord gepresenteerd moeten worden en daarnaast zal 
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de Luchtvaartnota in de Kamer besproken moeten worden. Dus wij spreken er vandaag over, 
maar met evenveel interesse zullen we met zijn allen volgen wat daar in de Kamer over wordt 
afgesproken. Dus in die zin kunnen we daar niets van zeggen en zullen we de bespreking van de 
nota moeten afwachten en ook de financiële consequenties. Ik constateer alleen wel dat in de 
nota die door het kabinet destijds nog wel is vastgesteld, staat dat het GAE een luchthaven van 
nationaal belang is.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Als het gaat om diezelfde brief, bent u het dan niet met mij eens dat 
dat in de brief van 20 april staat, over het gesprek met de minister en dan in vergelijking met het 
gespreksverslag, dat daar enig licht tussen zit? Dat wat verwoord is in de brief, wat rooskleuriger 
is, dan feitelijk uit het gesprek is gekomen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Vedelaar, kort en daarna naar mijnheer Pormes. Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, nee, dat zie ik niet. De minister heeft gezegd dat ze daar 
geen toezeggingen over kan doen. Dat lijkt me een hele heldere uitspraak, gezien de situatie 
die ik net heb omschreven.  
 
De heer Van der Meijden: Heeft u het gespreksverslag gelezen?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Zeker.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van der Meijden, dat was het en dan gaan we naar mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik wilde vragen. Of de ge-
deputeerde kennis heeft genomen van de gespreksnotitie, want er schijnt nogal wat licht tussen. 
In de tweede plaats moet u volgens mij wel de hele zin citeren, waarin de minister zegt: luchtha-
vens van nationale betekenis, maar tegelijkertijd zegt ze daarbij dat ze de luchthavens ziet als 
zelfstandige ondernemers, die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de activiteiten 
en daardoor past er geen structurele rijksbijdrage. Dat is de volledige alinea van de uitspraak 
van de minister en dan krijg je toch een ander beeld. Deelt u dat?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik heb het gespreksverslag gelezen, ik zal dat nog een keer 
heel nauwgezet nalezen, vooral omdat die lobby, en daar vroeg mevrouw Van den Berg ook 
naar, van belang is naar het rijk, over de grote dossiers van de samenwerkende partijen in het 
Noorden, dat gaat over verschillende dossiers, daar inmiddels ook onderdeel van geworden in 
het samenwerkingsverband van Noord-Nederland en alle input die geleverd wordt in de lobby 
richting de onderhandelende partijen, richting een nieuw coalitieakkoord. Daar is GAE natuurlijk 
ook een belangrijk dossier. Nogmaals, in de nota staat ‘vliegveld van nationaal belang’. In onze 
optiek heeft dat betekenis en dat je daar ook een financiële bijdrage aan doet. Er zijn verschil-
lende uitspraken die je verschillend kunt wegen. Dat blijkt ook vandaag wel weer in het ge-
spreksverslag met de gedeputeerde. We zullen straks met het kabinet, maar ook de Kamer moe-
ten afwachten hoe de vertaling zal zijn van die Luchtvaartnota, maar de vertaling ook zal zijn 
van het coalitieakkoord en daar kunnen we in de volle breedte van uw Staten heel verschillend 
naar kijken en hele verschillende waardering geven aan alle verschillende functies die bij GAE 
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horen, maar dan is het wel van belang dat we ons houden aan de afspraken zoals we die niet 
alleen vorig jaar, maar ook dit jaar nog met elkaar hebben gemaakt, de algehele herijking van 
de directie afwachten en daarin ook de consequenties van de keuzes van het rijk bij wegen om 
uiteindelijk daar ook weer tot nieuwe beoordelingen te kunnen komen. Ik denk dat dat van be-
lang is. Dan is er nog gevraagd of de Staten niet opnieuw bijgepraat zouden kunnen worden, 
mijnheer Loof vroeg daar om, op de ontwikkeling van het vliegveld en ik ben ervan overtuigd 
dat mevrouw De Groot daar heel graag toe bereid is. Als u dat wenst, zullen we dat aan haar 
vragen en in overleg met de griffie gaan organiseren. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. Dank u 
wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Vedelaar. Ik zie een vraag bij mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Toch even een vraag. Acht u een scenario waarin de di-
rectie wordt gevraagd om ook uit te werken wat voor luchthaven wij krijgen zonder rijkssteun, 
acht u dat in strijd met datgene wat we hebben afgesproken?  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik was nog even …, toen mijn microfoon nog uit was, klonk hier ‘Mmm 
…’ De afspraak die gemaakt is, overigens heeft de directie aangegeven tot een herijking van het 
toekomstscenario te willen komen, daar hebben de aandeelhouders de ruimte voor gegeven. Er 
is afgesproken te werken naar een realistisch verdienmodel. Dat moet je doen, in ogenschouw 
nemend alle omstandigheden. Dus ook het feit of er een bijdrage van het rijk komt en alle an-
dere omstandigheden die daarbij horen. Dat zal moeten gebeuren en daarmee bevindt de direc-
tie zich binnen de afspraken die ook als zodanig gemaakt zijn.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel, voorzitter. Ik had nog aan de gedeputeerde gevraagd hoe GS kijkt 
naar die lening van FB Oranjewoud, wat een erg lucratieve deal is, waar zij weinig risico lopen. 
Vindt zij dat wenselijk, die ontwikkeling, om zo met bedrijven om te gaan en maatschappelijk 
geld?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, in de vraagstelling van mevrouw Zuiker zit de suggestie 
alsof dit een oneigenlijke en niet helemaal zuivere deal is. De lening van FB Oranjewoud is on-
derdeel van het gezamenlijk financieringsplan en dat is ook toegelicht aan de Staten in de brief 
van 20 april. Dat is een lening tegen lage rentes en is daarmee onderdeel van het financierings-
plan en ik zie geen enkele aanleiding op dit moment om mee te gaan in de suggestie dat daar 
iets oneigenlijks gebeurd is. Het is een vrij zuivere bijdrage in het financieringsvoorstel.  
 
De voorzitter: Dan zag ik nog een vraag bij mijnheer Pormes en daarna ga ik naar mijnheer Van 
der Meijden, want dan gaan we richting de afsluiting van dit agendapunt. Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, bedankt. Dan begrijp ik de gedeputeerde goed dat zij instemt, al-
thans impliciet akkoord gaat met datgene wat we hebben voorgesteld, omdat dat integraal 
wordt meegenomen in de herijking waar de directie zich op dit moment mee bezig houdt? Dat 
klopt toch?  
 
De voorzitter: Nu is het ineens een vraag, dus gedeputeerde Vedelaar?  
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Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, maar ook dat mag niet opzienbarend zijn. De directie heeft 
rekening te houden met alle omstandigheden, dus ook met de positie van het rijk. En ja, dat zal 
ook die uitkomsten van de Luchtvaartnota, de uitkomst van datgene wat coalitiepartners met 
elkaar afspreken is van belang voor de luchthaven en zal mee moeten worden genomen in alle 
plannen die voor de toekomst gelden.  
 
De voorzitter: Dan ga ik nu naar het einde van het agendapunt, maar wilt u, voordat u afsluit, 
mijnheer Van der Meijden, nog een vraag stellen aan de gedeputeerde?  
 
De heer Van der Meijden: Graag, voorzitter. Ik zou toch graag willen weten van de gedepu-
teerde wat zij eigenlijk vindt van het feit dat de minister zegt dat de structurele rijksbijdrage aan 
het regionale verkeer ook niet aan luchthavens wordt gegeven. Ze geeft ook geen bijdrage aan 
regionaal verkeer en dus ook niet aan luchthavens en de Kamer heeft haar dat grotendeels ook 
meegegeven om dat te doen. Wat is naar uw mening dan aan de hand als dat standpunt zou 
veranderen in de komende tijd?  
 
De voorzitter: Gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Laat ik daar heel helder over zijn, voorzitter. Het klopt helemaal dat de 
minister dat heeft gezegd. Dat wil nog niet zeggen dat we het daarmee eens zijn, dat onze 
lobby niet ook gericht is op een bijdrage van het rijk. Immers, in de Luchtvaartnota staat vermeld 
dat het GAE een vliegveld is van nationaal belang. Wij vinden dat dat dan ook van betekenis 
mag zijn en dat van invloed mag zijn in de Kamer. Hoe de verhouding in de Kamer precies ligt, 
zeg ik via u, voorzitter, in de richting van de heer Van der Meijden, dat kan ik niet helemaal in-
schatten, maar ook dat debat zullen we moeten afwachten en nogmaals, terug naar de brief van 
mei, we hebben met elkaar afgesproken dat die herijking van die toekomstvisie zal plaatsvinden. 
Daar is tijd voor gekocht, daar zitten we middenin en laten we dat ook vooralsnog afwachten en 
met elkaar tegen die tijd opnieuw het gesprek voeren.  
 
De voorzitter: Dan kom ik nu als laatste bij mijnheer Van der Meijden. Na deze vrij uitvoerige 
discussie over dit dossier, kan ik melden dat het volgens mij iedereen volstrekt helder is gewor-
den wat op dit moment de positie is, ook van dit dossier, ook van deze discussie en mijn formele 
vraag aan u is dan, mijnheer Van der Meijden: vindt u nu ook dat het voldoende is behandeld?  
 
De heer Van der Meijden: Voorzitter, ik denk dat het uitvoerig is behandeld. Alleen de opmer-
king dat we tijd hebben gekocht, is prima, maar daar hangt wel een heel duur prijskaartje aan. 
Daar wil ik mee afsluiten.  
 
De voorzitter: Dat lijkt me dan een afsluiting die in lijn is met wat u tijdens de discussie bij voort-
during heeft gezegd en dan sluiten we daarmee dit agendapunt nu af, waarvan akte.  

8. 3e Actualisatie/Slotwijziging 2021 (15e wijziging van de begroting 2021); Statenstuk 
2021-37 

De voorzitter: Wij gaan nu over naar agendapunt 8, de 3e Actualisatie en de slotwijziging 2021, 
de vijftiende wijziging van de begroting 2021, Statenstuk 2021-37. Ik wil de woordvoerders vra-
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gen om de camera uit te zetten als ze niet willen spreken en aan te zetten als wel willen spre-
ken. De afspraak bij dit agendapunt is dat u maximaal drie minuten spreektijd krijgt. Ik wil daar 
toch een beetje de hand aan houden om vervolgens ook het volgende agendapunt nog voor de 
lunch te kunnen behandelen en voor de gedeputeerde zal dan na de eerste termijn weer negen 
minuten beschikbaar zijn. Ik zie inmiddels in beeld mijnheer Post. Ik zal ook de volgorde aanhou-
den van spreken, zoals ik hem nu noem. Mijnheer Post, mijnheer Pormes, mijnheer Loof, mijn-
heer Uppelschoten, mijnheer Vianen, mijnheer Zuur, de heer Blinde, mijnheer Steenbergen en 
mevrouw Dikkers. Heb ik iedereen genoemd? Dat is het geval. Dan trappen we af met de Chris-
tenUnie, die net de laatste was en nu de eerste, hoe toepasselijk. Het woord is aan de heer Post.  
 
De heer Post: Dank u wel, voorzitter. Iets met vele eersten en laatsten, dat is mooi. De Christen-
Unie kan akkoord gaan met de voorgestelde actualisatie en om het maar eens Noordelijk te zeg-
gen: wij zien op zich geen gekke dingen en tegelijkertijd willen we wel een zorg delen. Die zorg 
gaat over dat er best wel veel geld wordt doorgeschoven naar 2022 toe en dat is geld dat we in 
2021 niet hebben kunnen wegzetten, omdat of de voorgenomen werkzaamheden niet uitge-
voerd konden worden of omdat de bijdragen niet gegeven konden worden of dat er geen be-
hoefte aan was. En onze zorg is een beetje: kunnen we, naast wat we in de begroting 2022 heb-
ben afgesproken met elkaar, dat extra geld dan wel wegzetten in 2022? Daar hebben we wel 
een beetje zorgen over, want voordat we het weten, zijn we enorme hoeveelheden geld aan het 
doorschuiven waar we misschien ook andere dingen mee hadden kunnen doen. En we willen het 
college toch vragen om met name daar waar geld niet nodig was of bleek in 2021, nog eens kri-
tisch te kijken of dat dan wel nodig is in 2022. Een voorbeeld en dan pak ik er maar eentje uit is 
bijvoorbeeld de bijdrage aan de kleine musea. Dat was toch wel bedoeld om een stukje corona-
steun te geven. Dat geld is niet weggezet. Wat maakt dat dat in 2022 wel wordt weggezet? En 
kunnen we dat geld, als dat niet wordt weggezet dan niet beter op een andere manier herbe-
stemmen? Dat is eigenlijk onze belangrijkste vraag bij deze begrotingswijzigingen. Verder kun-
nen we daarmee akkoord gaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik verder met de heer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit voorstel geen 
echte schoonheidsprijs verdient. Natuurlijk klopt het dat het allemaal geactualiseerd moet wor-
den, tegelijkertijd heeft u dit al voortijdig opgemerkt, waarvoor onze dank, maar dat had eerder 
gemoeten en had wellicht ook eerder gekund. Ik kan alleen niet zeggen hoe dat anders had ge-
kund, maar dat weet u beter dan ik. We hebben wel een paar vragen hierover. Kunt u nu al een 
inschatting maken over de komende jaren, of er wederom onvoldoende reguliere middelen zijn, 
waardoor een budget overgeheveld wordt naar volgende jaren? Ik weet niet of dit nu structu-
reel gaat worden of toch incidenteel. Een tweede vraag betreft de incidentele uitbreiding loon-
kosten, dat ook genoemd wordt in het stuk. Klopt het dat u hierbij geen rekening heeft gehou-
den met eventuele formatie-uitbreiding in het kader van de Wet open overheid? Daarin noemt 
u dat die wet nog moet worden aangenomen. We weten inmiddels dat het ook in het Staatsblad 
heeft gestaan en dat het 1 mei volgend jaar ingaat, dus misschien krijgen we opnieuw een wijzi-
ging, dat personeel moet worden uitgebreid en we weten natuurlijk, tenminste GroenLinks 
maakt een eigen inschatting, dat er veel meer gebruik kan worden gemaakt van de Wet open 
overheid, waardoor de ambtenaren overbelast gaan worden bij de bestaande formatie. Een 
derde vraag betreft de BBV-voorschriften en dan heb ik het over de thuiswerkfaciliteiten. Bij 
voortduring horen wij medici spreken en deskundigen dat de pandemie wellicht structureel is en 
dat betekent dat ook die thuiswerkfaciliteit nu als investering wordt gezien, maar moet dat niet 
worden opgenomen als een structurele voorziening? En tenslotte en daar kwam ik hier nu pas 
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achter, voorzitter, omdat ik het ook niet in wilde brengen bij GAE, maar daarin heeft u wel iets 
opgenomen, waarin u toezegt om voor dit jaar een uitvoeringsplan te presenteren met betrek-
king tot de economische ontwikkelingen. Dat lees ik voor het eerst, vandaar mijn vraag: krijgen 
we dat nog voor de kerst toegezonden of is er inmiddels al iets waarbij u zegt: nee, dat wordt 
waarschijnlijk niet dit jaar, dus dat moeten we intrekken. Dat waren mijn vragen, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage, mijnheer Pormes. Dan gaan we verder met de heer 
Loof van de Partij van de Arbeid. Mijnheer Loof.  
 
De heer Loof: Dank u, voorzitter. Ik ben zojuist gehackt door de heer Post van de ChristenUnie, 
want hij heeft exact mijn bijdrage al opgelepeld, dus ik kan ermee stoppen. Dank u.  
 
De voorzitter: Hacken noemt u dat, dat is ook weer interessant. We gaan verder met mijnheer 
Uppelschoten van de PVV-fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Even vooropgesteld, met de wijzigin-
gen die voorgesteld zijn, kunnen wij instemmen. Toch wil ik ook graag nog een paar opmerkin-
gen maken. De eerste is, maar dat is niet nieuw, we zien dat we op de begroting van € 280 mil-
joen eigenlijk € 82 miljoen doorschuiven. Dat zijn boekingen naar reserves of overhevelingen 
naar het volgende jaar. Dat is 35%, dat is een heel groot percentage. Er wordt van verteld dat 
dat vooral komt door corona en dat zal ongetwijfeld invloed hebben, maar daar wordt ook op-
gemerkt dat het positieve saldo van deze wijzigingen € 200.000 is, dat wordt toegevoegd aan de 
vrije ruimte en dat wordt gestort in de financieringsreserve. Goed, maar dat het vooral een ge-
volg is dat deze wijzigingen positief zijn, vanwege de ‘operatie stofkam’, die is uitgevoerd in de 
organisatie en ertoe geleid heeft dat er € 700.000 of € 800.000 meer beschikbaar kwam. Maar de 
vraag die wij hebben is: als er een ‘operatie stofkam’ geweest is, die heeft dan als doel om geld 
op te halen, maar zou het ook niet leiden tot de vraag: als we gaan begroten dan, zou de begro-
ting meer realistisch moeten zijn en zou er ook veel meer aandacht moeten zijn voor de uitvoer-
baarheid van de plannen of de budgetten die we hebben. En niet alleen of de budgetten klop-
pen en of er geld vandaan gehaald kan worden, maar begroten moet ook een realiteitsgehalte 
hebben en dat het ook uitvoerbaar is wat we doen. Dan sluit ik aan bij de opmerking van de 
ChristenUnie: er komt heel veel geld extra nu naar 2022, als de uitvoerbaarheid dit jaar al een 
probleem was, dan wordt het volgend jaar nog een groter probleem. Dat is eigenlijk de vraag 
die ik heb. En verder is het als je geïnteresseerd bent, het schuiven met geld is heel leuk en heel 
ingewikkeld, maar soms denk ik wel eens: kan het niet eenvoudiger om beter te begrijpen wat 
er allemaal staat? Want soms zijn teksten heel cryptisch en is het heel moeilijk om precies na te 
gaan wat er nou eigenlijk gebeurd is. Het meest simpele voorbeeld is de RUD. Op de begroting 
houden we over, het exploitatietekort is € 240.000, het ‘Plan van aanpak toezicht’ is € 100.000 
tot € 200.000 en nog € 50.000 dit keer en dan € 400.000 tekort, € 100.000 meevaller, dan wordt 
het weer € 300.000. Het is wel allemaal inzichtelijk als je daar induikt, maar voor de geïnteres-
seerde leek is het eigenlijk ontzettend moeilijk te volgen wat hier allemaal staat. Maar de hoofd-
vraag is de uitvoerbaarheid van de begroting en dat niet alleen de getallen kloppen, maar dat er 
ook plannen gemaakt worden die uitvoerbaar zijn. Temeer daar er volgend jaar zoveel extra 
geld komt.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, dat was uw bijdrage. Dank u wel en dan gaan we verder 
met de fractie van de VVD, de heer Vianen. Ga uw gang.  
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De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel. Ik kan kort zijn, want de VVD is namelijk akkoord met 
de 3e Actualisatie en de slotwijziging en de heer Post heeft ook het grootste gedeelte van mijn 
bijdrage geleverd, maar misschien kan ik toch kort aanvullen. Vorig jaar hebben we geconsta-
teerd dat veel budget werd overgeheveld vanwege coronamaatregelen, dat zal dit jaar voor een 
groot gedeelte waarschijnlijk ook spelen. De vraag van de VVD-fractie is dan: is er ook een aan-
tal programma's die een verloren jaar of misschien verloren jaren kennen en dat we daardoor 
inderdaad budget overhouden die wellicht ergens anders aan besteed kan worden. Daar wil ik 
het bij houden, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we naar de CDA-fractie. Het woord is aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Je hebt als Statenlid het gevoel met de bij dit agendapunt 
aangeboden stukken bedolven te worden met in veel cijfers vertaalde wijzigingen en actualisa-
ties. Onze fractie heeft geprobeerd het hoofd boven water te houden en heeft gepoogd zich te 
beperken tot de hoofdlijn ten aanzien van de voor ons opvallende punten. Allereerst lezen wij in 
de inleiding van de beleidsbrief dat er sprake zou zijn van een wijziging in de systematiek die 
ingaat met ingang van dit jaar. Gesproken wordt over een eenmalig overzicht van budgetten 
voor het begrotingsjaar 2021 als een inhaalslag. Er wordt dus met ingang van dit jaar gewerkt 
met meerjarige budgetten. Onze vraag aan de gedeputeerde is of wij dit goed interpreteren en 
kan de gedeputeerde, het liefst in jip-en-janneketaal en misschien wel in elke taal, uitleggen en 
toelichten wat hiermee wordt bedoeld? Waarom dit nieuw is en waarom dit juist nu nodig is. En 
ten tweede, in de toelichting onder het kopje ‘Perspectief naar de Jaarrekening 2021’ lezen wij 
dat de organisatie zich heeft gepositioneerd in een positie dat er nu nog € 48 miljoen aan bud-
get uitgegeven zou moeten worden in de resterende weken van 2021. Voor een deel van Prolan-
der lijkt dit mogelijk, maar voor de rest wordt de besteding uitgesteld en overgeheveld. Feitelijk 
betekent dit dat in 2022 behoorlijk meer besteed zal moeten gaan worden dan in de eerder 
vastgestelde begroting is opgenomen. Twee vragen daarbij aan de gedeputeerde: kan de orga-
nisatie dit aan, dat kwam net ook al even voorbij, en wanneer verwacht de gedeputeerde dat 
die extra aandacht voor het verbeteren van voorspellend vermogen tot waarneembare resulta-
ten leidt? Met andere woorden, wanneer liggen er actuele bestedingsplannen onder de bestem-
mingsreserves inclusief benodigde capaciteit voor opgave? Graag horen wij de reactie van de ge-
deputeerde. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan gaan we verder met de fractie van JA21. Het woord is aan de 
heer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Even mijn tekst erbij pakken. Voorzitter, de 13e Begro-
tingswijziging. Het is eigenlijk een bekend verhaal. Er zijn veel overhevelingen en stortingen in 
bestemmingsreserves. Bestedingen worden dus uitgesteld en ook de primaire begroting was 
weer niet realistisch. Er is dus sprake van structurele overbegroting. Zelfs wanneer vorig jaar nog 
het volledige management van de provincie extra scherp naar alle budgetten heeft gekeken, 
kunnen we het volgende vaststellen: we houden structureel geld over. We krijgen het gewoon 
nooit op. Wij maken ons dus ook ernstig zorgen om deze aanhoudende trend. Het lijkt erop 
alsof wij niet in staat zijn tot gedragsverandering. Dat geldt eigenlijk zowel voor de bedrijfsvoe-
ring onder verantwoordelijkheid van GS. De heer Bijl had het altijd over de bekende levensverze-
kering, hoe gaan we die er nou een keer uit slopen? Met andere woorden eigenlijk: geld is nooit 
een probleem in provincieland. Maar ook PS kan er wat van, voorzitter. We moeten ook de hand 
in eigen boezem steken, want afgelopen Algemene Beschouwingen zijn er heel wat moties inge-
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diend voor in totaal zo’n € 4 miljoen aan voorstellen en dat was toevallig ook het volledige be-
drag wat we over hebben afgelopen jaar aan de vrije bestedingsruimte. Dat is volgens ons geen 
toeval. Wij hebben wel een aantal vragen. Het Statenstuk zal vast boekhoudkundig volledig 
kloppen, maar wat gaat GS nu ondernemen om de structurele overbegroting tegen te gaan? En 
bent u het eens met JA21 dat we de provinciale inkomsten, zoals de opcenten moeten verlagen, 
omdat het de noodzakelijke prikkel is voor zowel GS als PS om eens kritisch met gemeenschaps-
geld om te gaan in de toekomst? En is GS ook bereid een commerciëlere mentaliteit in het pro-
vinciehuis te introduceren, waarbij scherp aan de wind zeilen wordt beloond en overbegroten 
wordt afgeschaft? Als laatste vraag: kan GS garanderen dat in 2022 niet wordt overbegroot? 
Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Blinde. Dan gaan we verder met de fractie van Sterk Lokaal 
Drenthe. Het woord is aan de heer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Ik denk nog even na over de woorden van mijn-
heer Blinde van JA21 en ik kan mijn hele betoog, wat ik hier heb opgeschreven wel gaan hou-
den, maar ik sluit me volledig aan dat er constant sprake is van overbesteding. Wij houden geld 
over, we gaan weer geld overhevelen. Aan het eind van dit jaar moet nog € 48 miljoen besteed 
worden, dan houden we waarschijnlijk ook nog weer geld over. Wij begroten volgens mij niet 
scherp aan de wind. Daar zullen we toch aan moeten werken. De drie vragen die mijnheer 
Blinde hierover stelde, daar sluit ik me heel graag bij aan en ik ben heel benieuwd naar de reac-
tie van de gedeputeerde hierop. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Steenbergen en als laatste spreekster in de rij, als ik goed 
heb opgelet, is dat mevrouw Dikkers van de SP-fractie. U heeft het woord.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie is onze reactie: we kunnen instem-
men met deze Actualisatie en de wijziging et cetera. We herkennen ons ook wel heel erg in de 
bijdrage vanuit de ChristenUnie en onderdelen die in de bijdragen van anderen zitten. Dus ik 
ben wel erg benieuwd naar de reactie van mevrouw Vedelaar. Boekhoudkundig, dat is ook al 
eerder gezegd, klopt het waarschijnlijk allemaal, dus er ligt een structureel probleem onder en ik 
ben wel benieuwd naar de reactie en hoe we daar in de toekomst mee om zullen gaan. Tot zo-
ver.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat completeert dan nu de bijdrage van de Staten en dan vraag ik de 
reactie vanuit het college. Gedeputeerde Vedelaar, u heeft opnieuw het woord.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, hartelijk dank. Dank ook voor alle vragen en bijdragen, 
waar ik graag op in zal gaan. Vooraf toch goed om te melden, voorzitter, is dat mijn inwerkpro-
gramma zo goed is dat mij zelfs verteld was dat de heer Uppelschoten de begroting te makkelijk 
vond. Het is goed om terug te horen dat het voldoet inmiddels aan de bijgestelde eisen van de 
heer Uppelschoten. Maar ja, als je al die bedragen ziet, ik kan daar in meeleven, dan is het soms 
complex. Ik moet zeggen dat mijn beoordeling van de begroting was, dat die helder in elkaar 
steekt, je heel duidelijk een toelichting hebt en ook precies ziet welke post naar welke post gaat. 
Dan komen we misschien wel meteen bij het allerbelangrijkste punt door u allen aangedragen 
en dat zijn overhevelingen, de budgetten van dit jaar die doorgaan naar volgend jaar. Ik zal u 
vertellen: ik ben trotse gedeputeerde van Drenthe, maar voormalig wethouder van een stad en 
dan ben je niet gewend aan overhevelingen. Er zijn eigenlijk altijd tekorten. Dus in die zin heb ik 
ook met dezelfde verwondering naar onze begroting gekeken. Op zichzelf zit er een uitleg aan 
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en corona- omstandigheden. Soms zijn er andere omstandigheden die maken dat gelden toch op 
een ander moment uitgegeven moeten aan aankoop van gronden et cetera. Het is heel erg be-
langrijk en ik denk dat dat heel erg goed is dat de afspraken die door het management met de 
organisatie zijn gemaakt, dat die gaan over het heel scherp omschrijven van de oorzaken 
waarom bepaalde gelden nog niet uitgegeven kunnen worden en daarmee ook heel erg scherp 
kijkt naar de oorzaak van de onderbesteding. Die gesprekken en die systematiek zijn dit jaar van 
start gegaan en moeten in mijn ogen leiden tot een scherpe monitoring van de ontwikkelingen 
en tot een scherpere manier van begroten, een realistische manier van begroten en uiteindelijk 
ook tot afwegingen die uiteindelijk aan uw Staten worden voorgelegd over het of wel meene-
men van bedragen naar volgend jaar of het vrijvallen. Dat zit overigens nu ook in de 3e Actuali-
satie. Een aantal bedragen vallen ook vrij, dan gaat het overigens over kleinere bedragen. Dat 
moeten we wel constateren. Belangrijk om te zeggen is dat voor heel veel gereserveerde gelden 
natuurlijk afspraken zijn gemaakt. Daar zitten gewoon verplichtingen aan gekoppeld en in die 
zin is dat belangrijk dat die verplichtingen nagekomen moeten worden. Mijnheer Zuur heeft ge-
vraagd: is dat in de organisatie ook mogelijk? Ik zal het meteen bekennen dat het voor mij in 
een week tijd echt heel ingewikkeld is om dat te kunnen beoordelen. Maar ik vind het wel een 
hele realistische vraag. Als je verplichtingen die je eigenlijk dit jaar zou uitvoeren, die door 
welke omstandigheden dan ook niet tot realisatie hebben kunnen komen, meeneemt naar het 
komende jaar, bovenop de verplichtingen die al zijn afgesproken, dan is het een hele reële vraag 
om te stellen of de organisatie ook in staat is om dat tot uitvoering te brengen. Dat geldt overi-
gens ook voor allerlei partners in de provincie Drenthe die gefinancierd worden met provinciaal 
geld. Dus ook dat gesprek zal gevoerd moeten worden. Ik wil u wel toezeggen dat ik als nieuwe 
portefeuillehouder Financiën daar heel dicht op wil gaan zitten, dus die management- gesprek-
ken zullen gevoerd worden, maar ik zal me regelmatig laten informeren over wat er uit die ge-
sprekken komt, waar dat toe leidt en welke inzichten dat ook oplevert, zodat ik een volgende 
keer die vraag ook beter inzichtelijk heb in wat dat doet met de organisatie en met de organisa-
ties in samenwerking met onze provincie. Ik denk dat dat goed is om met elkaar af te spreken en 
goed is ook om de urgentie op dit vraagstuk met elkaar vast te houden. Er is een aantal hele 
specifieke vragen gesteld over een aantal onderwerpen. Ik ben aandeelhouder van GAE namens 
de provincie, maar de gebiedsontwikkeling daar zal gedeputeerde Brink op antwoorden en vol-
gens mij komt gedeputeerde Stelpstra straks ook nog eventjes aan het woord als het gaat om de 
vragen die met de organisatie te maken hebben. Dan eventjes terug naar de gestelde vragen. Er 
is een hele concrete vraag gesteld door de heer Pormes over de bijdrage kleine musea, als voor-
beeld benoemd, maar hier gaat het nou juist over een investeringsbudget dat over vier jaar is 
toegezegd en waarbij het dus volstrekt logisch is dat het in die vier jaar ook uitgegeven wordt. 
Dus precies hier is misschien het verkeerde voorbeeld gekozen, maar er zijn voorbeelden ge-
noeg. Daar heb ik eigenlijk net al het nodige over gezegd. De ‘operatie stofkam’, daar heeft de 
heer Uppelschoten het over gehad, veel meer aandacht voor de reële begroting en daaruit voor-
bereid van daadwerkelijk het werk wat daaraan vastzit. Ik denk dat ik daar net op in ben ge-
gaan. De heer Vianen heeft gevraagd of er ook verloren jaren zijn en of er dus geld vrij kan val-
len. De heer Blinde heeft daar ook vragen over gesteld en daar een vervolgvraag over gesteld: 
bent u het niet met mij eens dat daarmee de motorrijtuigenbelasting naar beneden zou moe-
ten? Ik heb ook het coalitieakkoord heel goed gelezen, dus daar kan ik niet bevestigend op ant-
woorden. En ook de Floriade en de vrijval van de heer Vianen en dan ga ik zo even ademhalen, 
daarvan zeg ik ‘nee’, want ook daar, zoals ik net zei, daar zitten verplichtingen aan vast die we 
zullen moeten nakomen. Echter, als je heel scherp gaat sturen op reëel begroten en reëel kijken 
naar wat er doorgeschoven moet worden naar een nieuw jaar, omdat er bijzondere omstandig-
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heden zijn, zoals bijvoorbeeld een hele belangrijke was in het afgelopen jaar, corona, en er kun-
nen andere omstandigheden zijn, dan komt ook de vraag op enig moment aan de orde of mid-
delen vrij kunnen vallen en voor andere doelen ingezet kunnen worden.  
 
De voorzitter: Eindelijk hoor ik een punt en gaat u even ademhalen, want mijnheer Blinde po-
pelt om te reageren op uw opmerking over opcenten denk ik. Mijnheer Blinde.  
 
De heer Blinde: Dank u wel, voorzitter. Heel jammer dat dat akkoord zo in steen gebeiteld is, als 
het om de opcenten gaat. Maar de achterliggende vraag is natuurlijk: er moet een keer een prik-
kel komen, waardoor wij met elkaar scherper gaan begroten, dat wij scherper gaan kijken of wij 
wel daadwerkelijk zoveel geld nodig hebben. Want we houden structureel gewoon altijd echt 
een beste bak geld over. Dus als die opcenten geen optie zijn, kunt u dan gaan onderzoeken 
welke prikkels u tot uw beschikking hebt om toch tot een mentaliteitsverandering te komen? 
Wij hoeven niet altijd tekorten te hebben, zoals de meeste gemeenten en steden, maar een klein 
plusje is te verantwoorden, maar wat wij nu elke keer over houden, ik krijg daar bijna het 
schaamrood op de kaken af en toe. De vraag is helder, denk ik. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Even een reactie van mevrouw Vedelaar hierop en dan graag even weer ademha-
len, want mijnheer Uppelschoten wil ook nog wat vragen. Mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, u doet dat heel subtiel, maar de subtiele hints worden hier 
ontvangen. Ik zal het kort en bondig houden. De heer Blinde vraagt of stelt eigenlijk dat er heel 
veel geld elke keer opnieuw meegaat. Dat is zo, maar daar zitten verplichtingen onder: een weg 
die aangelegd wordt of het onderhoud dat gepleegd wordt of een gebiedsontwikkeling die tot 
stand komt. Dus dat is denk ik van belang dat je uiteindelijk afweegt met elkaar, als dat niet tot 
stand komt, dan zijn blijkbaar de omstandigheden zodanig dat dat niet tot stand kan komen en 
dan komt de vraag aan de orde of gelden vrij kunnen vallen. Ik denk dat we daar heel scherp op 
sturen door managementgesprekken, daar bovenop te gaan zitten, ook als portefeuille Finan-
ciën, die verantwoordelijkheid voel ik echt heel sterk, moet leiden tot realistisch begroten en 
met elkaar heel scherp aan de wind varen als het gaat om onze financiële huishouding en een 
reële begroting van komende jaren.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan heeft mijnheer Uppelschoten een vraag. Ga uw gang. Even de 
microfoon weer aan.  
 
De heer Uppelschoten: Hij is aan. Dat heeft te maken met de uitvoerbaarheid, want u heeft iets 
gezegd over de uitvoerbaarheid, maar er wordt ook vermeld dat de komende weken nog € 48 
miljoen wordt uitgegeven. Toen had ik meteen zorgen over de uitvoerbaarheid. Dat is 20% van 
de begroting. Die wordt dan even de komende weken staat er, uitgegeven en ter geruststelling 
staat er dan dat dat vooral subsidies zijn die worden toegekend. Maar met subsidies was de re-
gel dat je ze pas mag toekennen, als het project ook echt loopt of als activiteiten uitgevoerd 
zijn. Dat kan dan nooit meer in deze paar weken. En hoe wordt dan ineens nog € 48 miljoen 
weggezet? Dus over de uitvoerbaarheid, ik begrijp er niks van en ik word niet gerustgesteld dat 
het aan subsidies besteed wordt.  
 
De voorzitter: Uw vraag is helder. Wij gaan weer naar de gedeputeerde.  
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Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, die € 40 miljoen, daarvan is € 30 miljoen investeringen aan 
natuur. Over de uitvoerbaarheid daarvoor moet ik echt hulp vragen van mijn collega-gedepu-
teerde als dat noodzakelijk is, maar daar zitten grote aankopen bij, die in dit boekjaar nog aan 
de orde zijn en daar zit € 10 miljoen subsidie voor de stedenontwikkeling aan vast, de afspraken 
zoals die met steden zijn gemaakt in Drenthe. Nogmaals, ik begrijp heel goed uw vraag, want 
het bedrag is nog veel groter in de overheveling en de verplichtingen die doorgaan naar vol-
gend jaar. Daar zul je per project, per ontwikkeling heel scherp elke keer opnieuw de vraag 
moeten stellen: waarom is het niet reëel gebleken en waarom is dit een reële verwachting, zo-
dat ik bij u en wij als college bij u kunnen terugkomen om met de resultaten daarvan, op basis 
daarvan ook verdere conclusies aan te verbinden. En ik heb net gezegd: deze week is voor mij 
echt tekort gebleken om een goede inschatting te kunnen maken wat dat betekent voor onze 
organisatie. Het zou niet goed zijn als ik daar obligate uitspraken over doe nu. Dat vraagt echt 
nog veel verdere gesprekken met de organisatie, de directeur, het management en alle anderen 
die daarbij betrokken zijn, om dat goed te kunnen controleren.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, even kort en even opnieuw uw microfoon aan graag.  
 
De heer Uppelschoten: Want als het niet zou lukken om die € 40 miljoen weg te zetten, laat ik 
het zo zeggen, dan zou in deze aanpassing het bedrag dat overgeheveld moet worden naar vol-
gend jaar of teruggestort in de reserves, nog veel groter geweest zijn. En als het over een paar 
miljoen gaat, dan is het geen probleem, maar als je € 40 miljoen wegzet in deze weken, als dat 
niet lukt, dan is ook het overhevelen en het storten in de reserves eigenlijk ook niet reëel, want 
dan hebben we het over veel grotere bedragen die doorgeschoven moeten worden. Dus het is 
wel leuk om het op te schrijven, maar is dat ook echt uitvoerbaar? Maar ik verwacht niet een 
antwoord, want ik kan me voorstellen dat je na een week ook niet alles kunt weten, maar het 
triggert wel als zoiets opgeschreven wordt in dit overzicht.  
 
De voorzitter: Het is helder, mijnheer Uppelschoten en het is in feite een herhaling en ik stel 
voor dat mevrouw Vedelaar verder gaat met haar betoog.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik had net al even de vragen van de heer Zuur aan de orde 
gehad. De tweede vraag gaat over de meerjarige, incidentele investeringen of de begrotingen 
en het overzicht dat gevoegd is bij deze 3e Actualisatie, met de hele mooie vraag of ik dat in jip-
en-janneketaal kan toelichten. Ik ga mijn best doen, zeg ik hier. Goed om nog heel even terug te 
kijken naar december vorig jaar, een jaar geleden, toen hebben de Staten de Financiële Verorde-
ning vastgesteld. Eén van de onderdelen van die Financiële Verordening is de nota Begrotingsre-
gels. De nota Begrotingsregels is het geheel van afspraken, richtlijnen en regels die vastgelegd 
zijn omtrent onze begroting en die niet ook op een andere manier beschreven zijn. En artikel 1 
bepaalt dat er gewerkt kan worden met meerjarige incidentele budgetten. Dat is een nieuwe 
mogelijkheid. Die kende de provincie eerder nog niet. Overigens denk ik dat die in de praktijk 
wel voorkwam. We doen een incidentele bijdrage en dan doe je dat nog eens een keer en voor 
je het weet, is het feitelijk een structurele bijdrage, maar het is natuurlijk heel reëel om te ver-
onderstellen dat je soms trajecten hebt die meerjarig, incidenteel begroot worden en voor die 
projecten, waarbij daar nieuwe financiering voor wordt afgesproken bij de begroting, is toege-
zegd dit overzicht te maken. Dus hier ziet u de meerjarige, incidentele bestedingen die we heb-
ben vastgesteld bij de begroting. Feitelijk is het een extra financieel instrument in uw handen 
om op deze manier ook meerjarig, incidenteel geld bij te dragen aan datgene wat van belang 
wordt gevonden. Dit was niet helemaal jip-en-janneketaal, maar ik zie dat het antwoord in ieder 
geval goed bij de heer Zuur over is gekomen. Dan heb ik eigenlijk misschien nog de laatste vraag 
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over een commerciële insteek die op het provinciehuis toegepast zou moeten worden. Dat weet 
ik niet of dat een commerciële insteek is. Reëel begroten is iets wat gewoon hoort bij een ver-
antwoordelijke overheidslaag die goed met zijn financiën omgaat, die heel goed kijkt naar de 
ontwikkelingen, die daarin elke keer opnieuw scherp aan de wind zeilt. Ik zou dat niet commer-
cieel willen noemen, maar gewoon goed financieel beleid en ik hoop daar mijn bijdrage aan te 
kunnen leveren. Misschien kan ik daarmee afronden, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dat kunt u prima, maar mijnheer Uppelschoten heeft nog een korte vraag. Aan de 
andere kant ben ik geneigd om u die ruimte niet te geven, want u heeft al twee keer geïnter-
rumpeerd, maar vooruit als het een korte vraag is en u wel direct de microfoon aanzet.  
 
De heer Uppelschoten: Even over die jip-en-janneketaal, ik zou mevrouw Vedelaar willen vragen 
om gewoon de teksten eens te lezen die hierbij staan. Met name als voorbeeld de tekst op pa-
gina 44, onder ‘Beschikbaarstelling voor de Woonagenda’ en dat eens te lezen. Ik wil daar wel 
even een stukje van voorlezen: ‘Dit betreft het restant middelen van het voormalige programma 
Vitaal Platteland. Hiervan resteerde na afloop nog € 1 miljoen, wat is verdeeld in een toezegging 
aan gemeentelijke projecten van € 600.000 en een reservering voor wonen-met-zorg.’ Duidelijk. 
‘Het budget is € 775.000 voor 2021.’ Nou, dat weten we dan ook weer en dan krijg je waar het 
allemaal al besteed gaat worden voor de woonprojecten. Er worden dingen genoemd en aan 
het einde wordt gezegd: ‘Wij stellen daarom voor het restantbedrag van € 158.000 over te heve-
len naar 2022.’ Maar waar komt dat bedrag vandaan? Wat heeft te maken met die € 1 miljoen? 
Wat heeft dat te maken met die € 775.000? Volgens mij kun je dat niet begrijpen als je dit zo 
leest, maar u zit hier nu voor het eerst bij. Leest u die teksten eens door. Het is niet alleen Jip en 
Janneke, want zelfs als je wat meer weet, is het soms nauwelijks te volgen wat daar nu staat. 
Dus het is alleen maar een verzoek: doet u dat alstublieft, leest u die dingen zelf door. Dan ben 
je verbaasd over wat er soms staat.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, bedankt voor de onderbouwing van uw verwarring. Ik 
neem aan dat de gedeputeerde de opmerkingen gewoon meeneemt?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ik ga het nog een keer lezen, mijnheer Uppelschoten, want u mag er-
van uitgaan dat ik de 3e Actualisatie van de begrotingen van a tot z gelezen heb. En laten we 
samenwerken naar nog duidelijkere teksten voor de begroting.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan heeft u in uw betoog aangekondigd dat ook de collega-gedepu-
teerden Brink en Stelpstra nog even kort gaan reageren. Ik geef als eerste het woord aan de 
heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel, voorzitter. Er is ook een vraag gesteld wat de stand van zaken 
is met betrekking tot de gebiedsontwikkeling rondom Groningen Airport Eelde. Ik kan u melden 
dat wij die hier intern eigenlijk al afgerond hebben, dat die snel naar het college kan, want wij 
moeten daar natuurlijk over spreken met betrokkenen, lees Groningen Airport Eelde, maar ze-
ker met de gemeente wat we willen toelaten. Ik kan u melden dat het toch wel om een groot 
gebied gaat, waar zelfs bijvoorbeeld een fietssnelweg nog weer een onderdeel van uitmaakt, 
die naar Groningen gaat, maar ook die scheepswerf van Beuving, die daar op de hoek zit. 
Kortom, het is een groot traject en het gaat erom wat je wilt toelaten. En het gaat er ook om 
dat we bedrijvigheid willen aantrekken. De eerste jaren heeft zich dat vooral geconcentreerd 
rondom de zonnepanelen rondom het vliegveld Groningen Airport Eelde, de Rijksluchtvaart-
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school, maar we zijn nu bezig om ook de verkenning te doen in een groter gebied. De gesprek-
ken met de gemeente Tynaarlo zijn nog voor deze maand gepland, dus het begint in een afron-
dende fase te komen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan gaan we nog even naar gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dank u wel. Mijnheer Pormes heeft een vraag gesteld in verband met 
de Wet open overheid of daar niet extra formatie voor moet komen. Op dit moment doen we 
dat nog eventjes niet. We moeten even precies kijken hoe het gaat lopen. We krijgen wel extra 
geld beschikbaar via de algemene uitkering. Dat is voor incidentele en structurele meerkosten, 
maar het is voor ons nog even te onzeker om dat te doen. Meer zeker is dat wij binnenkort ze-
ker extra formatiecapaciteit verwachten op het gebied van stikstof en dat is een redelijk forse 
ingreep en daar zult u al op zeer korte termijn door het college voor worden benaderd. Dus dat 
komt er wel aan. Dan heeft u nog iets gevraagd over thuiswerken, mijnheer Pormes. Dat is nu 
structureel geregeld in de begroting. Dat gaat via afschrijvingssystematiek en we houden ons 
daar natuurlijk keurig aan onze Arbo-eisen. Tot nu toe is dat ook heel goed gegaan richting 
onze medewerkers en tegelijk speelt daar nog van alles buitenom, buiten wat wij als goed werk-
gever doen, dat doen we gewoon, rondom de CAO 2022, waar bijna ‘as we speak’ de onderhan-
delingen over gestart gaan worden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes als reactie hierop.  
 
De heer Pormes: Even kort. Mag ik vragen of bij de Voorjaarsnota wat meer duidelijkheid kan 
worden gegeven over hoe de Wet open overheid wordt geïmplementeerd.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: U weet zelf, dat dat vooral mijn collega Jumelet is die dat doet. Maar ik 
denk dat het goed is dat wij daar in de Voorjaarsnota even op terugkomen, dat wij daar iets 
over opnemen.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan kom ik ook nog bij gedeputeerde Jumelet die zojuist in beeld 
verschijnt. Het woord is aan u.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel, voorzitter. Die de camera aandeed, toen het ging over de 
Wet open overheid. Dus ik dacht, ik moet daar waarschijnlijk iets gaan zeggen, maar wat mij be-
treft, heeft collega Stelpstra dat goed beantwoord. We hebben gisteren trouwens een brief vast-
gesteld om naar u te sturen om u ook te informeren over de stand van zaken wat de Wet open 
overheid betreft. Dus die komt eraan, ook als informatie en ter aanvulling, voorzitter. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we daarmee alle collegereacties gehad en namens de 
Staten wil ik alvast u allen bedanken voor de uitgebreide beantwoording. Dan hoeven we dat 
niet meer individueel te doen en in de race om vast te stellen dat dit een A-stuk gaat worden, ga 
ik u toch nog vragen: zijn er nog vragen blijven liggen? Wil er nog iemand reageren? Steek dan 
even uw hand op. Ik zie geen handen. Dan stel ik vast dat dit stuk voldoende besproken is en als 
A-stuk naar de PS-vergadering van volgende week gaat.  
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9. Subsidieregeling MKB Advies Voucher; Statenstuk 2021-34 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt nummer 9, de subsidieregeling MKB Advies 
Voucher, Statenstuk 2021-34. Gevraagd wordt een bedrag van € 650.000 beschikbaar te stellen 
voor het begrotingsjaar 2022 met een dekkingsvoorstel daarbij en kennis te nemen vooral van 
de Uitvoeringsregeling Vouchers Ik Ben Drents Ondernemer. Ik zie graag alle woordvoerders 
weer in beeld. Ik zie inmiddels mevrouw Uildriks, mevrouw Haan, mevrouw Mensen, mijnheer 
Uppelschoten, mevrouw Udinga, mijnheer Steenbergen, mevrouw Dikkers, mevrouw Van den 
Berg, mijnheer Omlo en de heer Van Dekken. Ik hoop dat ik iedereen daarmee genoemd heb. 
De spreektijd bedraagt hier twee minuten, waarna er voor gedeputeerde Brink zes minuten re-
actietijd is gereserveerd en we trappen af deze keer met de fractie van D66. Het woord is aan 
mevrouw Uildriks.  
 
Mevrouw Uildriks: Dank u, voorzitter. D66 gaat voor het MKB en zeker als het slim, groen en 
met impact is. Wat D66 betreft, gaan we zonder twijfel door met deze subsidie. Het evaluatieon-
derzoek onderstreept dit ook, gezien de resultaten die de subsidie tot nu toe heeft gehad. Wij 
adviseren de gedeputeerde alle 11 aanbevelingen over te nemen en tot uitvoering te brengen in 
de volgende periode, waarbij wij vanuit D66 met name het Impact Ondernemen en het duur-
zame ondernemen voorrang willen geven. Het maken van een keuze in de richting van slim, 
groen en impact kan nu worden gerealiseerd. Dat wat je wilt laten groeien, heeft aandacht no-
dig. Wij wensen de gedeputeerde succes met deze mooie nieuwe kansen voor Drenthe. Dank u, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Uildriks. We gaan meteen door naar de fractie van Groen-
Links. Mevrouw Haan, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Haan: Dank u wel. De MKB Vouchers worden gebruikt door Drentse ondernemers die 
op een laagdrempelige manier subsidie krijgen om een derde partij in te huren, om te groeien, 
te innoveren of een nieuwe afzetmarkt te vinden. In de afgelopen jaren is hier veel gebruik van 
gemaakt en zijn er veel nieuwe banen en vervolginvesteringen gerealiseerd. Kortom, een goede 
investering voor de Drentse economie en werkgelegenheid. De inzet op digitale vouchers vindt 
GroenLinks een goede ontwikkeling om zo de digitalisering binnen het MKB te versnellen. Geen 
ondernemer kan namelijk zonder een goede digitale ondersteuning en ontwikkeling. De bijge-
voegde evaluatie geeft een duidelijk beeld van de effecten van de behoeften binnen het MKB. 
In de evaluatie staan verschillende aanbevelingen. Gaat GS deze aanbevelingen meenemen in de 
nieuwe plannen van de MKB Vouchers? Wat GroenLinks mist binnen deze Vouchers, is de aan-
dacht voor de cultuursector. Om MKB’ers te stimuleren om bij vernieuwingen gebruik te maken 
van kunstenaars, vragen wij GS om naast de bestaande vouchers ook creatieve vouchers te reali-
seren. In Groningen bestaan deze vouchers al en ze zijn daar een groot succes. Wij adviseren de 
gedeputeerde bij het realiseren van deze creatieve vouchers de samenwerking met de gedepu-
teerde van Kunst en Cultuur en de organisatie Kunst & Cultuur Drenthe te zoeken, zowel op or-
ganisatorisch als op financieel gebied. GroenLinks stemt in met dit Statenstuk. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid. Het woord is aan mevrouw 
Mensen.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Wie roept daar? Mevrouw Van den Berg. Mevrouw Van den Berg heeft een vraag.  
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Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Even over het laatste punt van de GroenLinks-fractie 
een vraag. U heeft het over een voucher voor kunstenaars. Ik zoek even naar het verband met 
wat hier voorligt. Het gaat hier over advisering van het MKB. Dat u iets met kunstenaars wilt, 
dat kan, maar waarom noemt u dat nu en komt u niet met een los voorstel? Want dit is toch iets 
heel anders. Kunt u mij in ieder geval het verband uitleggen, voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Haan, pakt u de voorzitterspet op?  
 
Mevrouw Haan: Ja hoor, zeker. De MKB vouchers, dat blijkt ook in de verschillende rapportages 
en onderzoeken, worden heel slecht gevonden door kunstenaars. Juist door deze vouchers hier-
mee uit te breiden, heb je ook kans dat je de kunstenaars bereikt. Die kunnen de weg naar Ik 
Ben Drents Ondernemer heel moeilijk vinden. We vinden in het kader van de problemen op het 
ogenblik bij de creatieve sector, dat het heel goed hier in meegenomen kan worden.  
 
Mevrouw Van den Berg: Voorzitter?  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Maar dat is een ander probleem. Als ze wel in aanmerking komen voor 
deze vouchers en de vouchers niet weten te vinden, dan zou je misschien moeten inzetten op 
communicatie en niet in een ander nieuw type voucher. Zou dat dan niet een betere weg zijn?  
 
De voorzitter: Mevrouw Haan, als laatste reactie nog.  
 
Mevrouw Haan: Wat ons betreft niet. Wij denken dat dit een oplossing is om juist de kunste-
naars, die ook gewoon ondernemer zijn, toch beter te kunnen bereiken.  
 
De voorzitter: Wij zullen straks van de gedeputeerde horen hoe hij daarop reageert en dat bete-
kent dat we nu verdergaan met de Partij van de Arbeid. Mevrouw Mensen heeft het woord.  
 
Mevrouw Mensen: Dank, voorzitter. … … …  
 
De voorzitter: Mevrouw Mensen, tot mijn spijt komt uw geluid niet goed door.  
 
Mevrouw Mensen: Daar was ik al bang voor. Ik ga even inloggen op mijn iPad en dan kom ik zo 
terug.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij eerst verder met de volgende spreker en dan kom ik straks wel weer 
bij u terug. Dank u wel. Wij gaan verder ondertussen met de heer Uppelschoten van de PVV-
fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij zijn aangenaam verrast als je 
kijkt naar de resultaten van deze vouchers en we steunen dan ook van harte dat voorstel. Maar 
ik moet zeggen: als je de resultaten bekijkt, ze zijn soms wel heel mooi en ik wil niet zeggen dat 
ik eraan twijfel, maar ze zijn wel heel erg mooi en dat heeft met name te maken als je kijkt hoe-
veel banen het heeft opgeleverd: 956 nieuwe fte’s. Dat is een formidabel aantal en dan wordt er 
wel een berekening gedaan hoe dat plaatsvindt, maar dat is niet een echt onderzoek. Dat is een 
soort berekening waarom je tot zo’n aantal komt. Maar dat is los van of wij tevreden zijn over 
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deze vouchers. De vouchers hebben gewerkt en je ziet dat heel veel MKB’ers daar heel tevreden 
over zijn en het heeft ook geleid tot een stimulans. Maar dat de resultaten zo mooi zijn, daar 
hebben we wat zorgen over of dat wel zo is. Maar we steunen van harte dit voorstel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu weer terug naar mevrouw Mensen van de Partij van 
de Arbeid.  
 
Mevrouw Mensen: Dank u wel, voorzitter, voor deze herkansing.  
 
De voorzitter: Dit is nu uitstekend. Gaat u verder.  
 
Mevrouw Mensen: Wij kunnen in een helder evaluatierapport de positieve resultaten lezen van 
de huidige regeling. De Partij van de Arbeid-fractie is verheugd om te lezen dat er zoveel MKB-
bedrijven de weg naar de vouchers hebben gevonden en dat het ook zoveel nieuwe fte’s heeft 
opgeleverd. Het zou dan ook zonde zijn om een succesvol instrument binnen de IBDO niet een 
vervolg te gunnen en wij willen dan ook graag verder met deze regeling. Wel willen wij nadruk-
kelijk aandacht vragen voor de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. We pakken er 
een paar uit. Het is goed dat de regeling meer gaat aansluiten bij de doelstellingen zoals die zijn 
verwoord in de Economische Koers. Het loslaten van de speerpuntsectoren lijkt de Partij van de 
Arbeid daarbij een goed idee om op die manier de regeling laagdrempelig te houden. Voor de 
Partij van de Arbeid is digitalisering binnen het MKB ook erg belangrijk, maar om hiervoor een 
aparte regeling te maken, lijkt ons niet nodig. Er zijn al zoveel regelingen. Wel kan het als extra 
thema naast groen, slim en impact worden meegenomen in de huidige regeling. Wellicht moet 
er dan wel wat gedaan worden aan extra specialisten binnen het IBDO om deze hulpvragen op 
te pakken. Tot slot vindt de Partij van de Arbeid het belangrijk om goed te kunnen monitoren. 
Daarvoor zijn SMART-doelstellingen essentieel. Niet alleen voor ons als PS om de vinger aan de 
pols te kunnen houden, maar ook voor de organisatie zelf is het goed om helder te hebben hoe 
de regeling verloopt en of er moet worden bijgestuurd. De PvdA kan instemmen met het voor-
liggende voorstel en wenst de mensen bij het IBDO veel succes bij het uitvoeren van de regeling. 
Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de VVD-fractie. Het woord is aan mevrouw 
Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. De subsidieregeling MKB Advies Vouchers loopt 1 ja-
nuari ten einde en dan rijst meteen de vraag of we met deze regeling stoppen, doorgaan of 
deze wijzigen. Dat laatste heeft de voorkeur van de VVD, zo kan ik alvast verklappen, want het 
kan altijd beter en daarom zijn we blij met de uitstekende evaluatie van het onafhankelijke bu-
reau ERAC. Uit deze evaluatie blijkt immers dat de regeling een laagdrempelige, efficiënte en 
doeltreffende manier is om Drentse ondernemers te ondersteunen in de ontwikkelambities. 
Maar zoals gezegd, het kan altijd beter. Door de aanbevelingen van ERAC over te nemen, is de 
provincie nog beter in staat het Drentse bedrijfsleven te ondersteunen. En we snappen ook dat 
er een zwaarder accent gelegd dient te worden op slim, groen en met impact. Hiervoor hebben 
we immers niet voor niets aparte agenda's opgesteld. Maar de VVD wil niet dat het aanpassen 
van de huidige voucherregeling negatieve gevolgen kan hebben voor de laagdrempeligheid van 
de regeling. Daarom kan het helpen om de speerpuntsectoren in de voucherregeling los te laten 
en deze dus voor alle branches, ook de creatieve, open te stellen. En onze vraag is: gaat de gede-
puteerde deze aanbeveling opvolgen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van Sterk Lokaal. Mijnheer Steen-
bergen, u heeft het woord.  
 
De heer Steenbergen: Dank u wel, voorzitter. Sterk Lokaal draagt het MKB een zeer warm hart 
toe en we zijn ook wel blij dat onze ondernemers deze voucherregeling op deze enorm goede 
manier weten te vinden. Uit de evaluatie blijkt ook dat er nog verbeterpunten zijn. Uiteraard 
zijn er altijd verbeterpunten en wij hopen dat deze verbeterpunten die nog beter maken voor 
de ondernemers om deze voucherregeling te gebruiken en ook overgenomen worden, waarbij 
wij hopen dat dat nog tot meer gebruik van deze regeling gaat leiden, want wat ik uit het veld 
begrijp, leidt het tot heel veel successen. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan verder met de fractie van de SP. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter De subsidieregeling lijkt te doen waarvoor deze is in-
gesteld. Er worden ook verbeteringen in de evaluatie naar voren gebracht. De vraag aan de ge-
deputeerde wordt dus ook overgenomen en wat ons betreft een focus op de impact en de duur-
zaamheid bij het toekennen van het stuk. Ik heb wel een klein voorbehoud bij die ronkende eva-
luatie. Het document is prachtig, maar het gaat over een respons van 20% van de bevraagden, 
dus daar past misschien ook wel enige voorzichtigheid. En met name als het gaat over de manier 
waarop de gerealiseerde werkgelegenheid is berekend, dan denk ik: daar past wel enige voor-
zichtigheid. Dat neem ik in ieder geval met een korreltje zout. De voortzetting van die subsidie-
regeling kan op onze steun rekenen. Wat ons betreft mag dat een A-stuk worden.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Als ChristenUnie hechten we veel waarde aan ons 
MKB. Het MKB is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid van heel veel mensen en ge-
zinnen. Daar hebben we ook een voucherregeling voor ingesteld om ondernemers te helpen en 
die hebben we laten evalueren. Voor ons een heldere evaluatie. Ik deel wel een klein beetje met 
de heer Uppelschoten dat de cijfers wel heel positief zijn. En daar kun je best wel een paar 
kleine kanttekeningen bij zetten, maar het beeld is helder. Dit wordt gewaardeerd en draagt bij. 
Dus wat ons betreft gaan we daar mee door. In de evaluatie wordt inderdaad ook een aantal 
aanbevelingen gedaan. We zijn heel benieuwd met mevrouw Dikkers wat de opvolging daarvan 
wordt door het college. Tenslotte, ook als het gaat om de focus zien we dat een deel van het 
budget nu ook uit het programma Klimaat en Energie komt en we hopen ook dat we dat terug-
zien in de focus die ook op groen zit in het voorstel. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer Omlo van de fractie van JA21. U heeft 
het woord.  
 
De heer Omlo: Dank u wel, voorzitter. Om het MKB door te laten groeien, door te laten innove-
ren en door te laten ondernemen is aandacht nodig. Dat werd al eerder gezegd. Minder regel-
geving, meer ruimte voor ondernemerschap. Binnen deze coalitie en het coalitieakkoord is er na-
mens gedeputeerde Brink veel aandacht voor het gehele MKB, waarvoor onze complimenten. 
Voor ons ligt de evaluatie van een uitvoeringsregeling en gevraagd wordt in te stemmen met de 
nieuwe regeling MKB Advies Voucher. Opvallend en tevens onduidelijk voor ons is waarom, als 
er wordt gesproken over de zogenaamde oude uitvoeringsregeling, dat deze zeer doeltreffend 
was, maar door de aanbevelingen en de naam te wijzigen, de provincie nog beter in staat is het 
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MKB te ondersteunen. Zou de gedeputeerde dit kunnen toelichten? Overigens, in de vorige re-
geling zijn er 648 vouchers verleend met een waarde van € 1,7 miljoen. Dit leverde in vijf jaar 
956 fulltime banen op, dat werd al genoemd door de heer Uppelschoten. Wat verwacht de ge-
deputeerde van de nieuwe regeling? Kan hij daar iets over toelichten? Kun je door meer nadruk 
te leggen op groen, slim en impact onder de noemer versimpeling met de regeling meer onder-
nemers helpen dan in de vorige regeling? Daar hebben wij ook onze twijfels bij. Onze fractie 
maakt zich enigszins zorgen over het constant benoemen van groen, slim en impact. Laat onze 
VVD-gedeputeerde de traditionele ondernemer links liggen? Deze ondernemers hebben immers 
ook bijgedragen aan het opbouwen van Drenthe. Tot slot, voorzitter. Onze fractie ziet in dit 
stuk een uitstekend kans voor de zogenoemde digitaliseringsvouchers. Binnen het MKB kunnen 
hier nog grotere stappen gezet worden. Kan de gedeputeerde al iets zeggen over de resultaten 
uit omliggende provincies? Krijgen we eenzelfde soort model? Tot zover onze vragen. Dank u, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan als laatste, als ik alles goed heb bijgehouden, de fractie van het 
CDA. Het woord is aan de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, maar ik sluit me aan bij de 
collega’s die zeggen: wat een fantastisch onderzoeksrapport. Dus ik zou ook langs deze weg 
Stef, Miloe en Louis van ERAC de bijzondere complimenten willen doen toekomen. Gewoon een 
helder rapport en het is natuurlijk fantastisch dat deze subsidieregeling voor het MKB niet alleen 
zo goed wordt gewaardeerd, maar ook in de praktijk werkt. Dat dachten wij in 2015 al, maar 
het is toch goed om te zien dat dit gewoon hartstikke positieve effecten met zich meebrengt. Ik 
vind dat het meest belangrijke, voorzitter, om te constateren dat de ondernemers zelf dit instru-
ment zo goed waarderen. Het midden- en kleinbedrijf is voor Drenthe van het allergrootste be-
lang. Het familiebedrijf in de vrijetijdssector of agrisector en vooral startende zzp'ers, die onder-
steunt dit heel goed en daarom blijft het ook voor de komende jaren essentieel. En u weet, wij 
blijven tegen monopolistische ontwikkelingen van grootbedrijf, zoals destijds bijvoorbeeld in het 
Factory Outlet Centrum getoond, dat had zomaar de MKB de nek kunnen kosten. Voorzitter, 
deze regeling brengt naar ons oordeel een krachtige ondersteuning aan richting het MKB, ook 
richting specifieke groepen in de nota genoemd, maar ik vind het een fantastisch goede regeling 
en wat ons betreft mag het als hamerstuk door naar de komende Staten.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage en dan is nu het woord aan het college van GS. Het 
woord is aan gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik alle sprekers en alle fracties dank 
zeggen voor de waarderende woorden die uitgesproken zijn voor die Voucher-regeling. Ik denk 
dat die ook toekomt aan de medewerkers, die het met elkaar uitvoeren, zoals die er ligt. Dus 
dank daarvoor. Ik denk dat het ook terecht is en ik wil wel even een opmerking maken over het 
rapport van ERAC. Een aantal mensen heeft er opmerkingen over gemaakt. Laat ik dat zo verta-
len: het geeft een waarheidsgetrouw beeld van wat de uitkomst is. Of de cijfers helemaal kei-
hard zijn? Ik denk dat we daar met elkaar gewoon ieder het zijne van moeten denken, maar dat 
de regeling en dat komt er ook uit, dat die gewaardeerd wordt door die MKB’ers, dat die brede 
steun vindt en dat er ook gretig gebruik van gemaakt wordt, moge duidelijk zijn, gezien de 
groei en volgens mij heeft de CDA-fractie daar iets van gezegd hoe we ooit begonnen zijn en je 
ziet gewoon dat de regeling goed loopt, goed te vinden is, makkelijk bereikbaar is en dat het 
wel iets oplevert voor die ondernemer. Ik denk dat ERAC een goed rapport heeft opgeleverd. 
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Het geeft een getrouw beeld, maar of die cijfers keihard zijn, daar mag ieder het zijne van vin-
den. Voorzitter, eigenlijk zijn er maar een paar vragen, dus ik ben heel blij met de steun, maar 
de aanbevelingen nemen we over. Ik zeg maar heel eerlijk dat er één aanbeveling was: maak 
voor die landbouw een aparte regeling. Dat hebben we niet gedaan voor bedrijfsovername, om-
dat dat ook een kleine sector is, in ieder geval qua aantallen, die het dan betreft, hebben we ge-
zegd: laat die gewoon onder de regeling vallen. Het is wel een succes, er wordt wel gebruik van 
gemaakt. Hij is ook gelijkgesteld qua bedragen aan andere bedragen die je daarvoor kunt krij-
gen, maar die landbouw valt er dus nog steeds onder en daar komt geen aparte regeling onder. 
Richting GroenLinks: als het gaat om de creatieve sector, die kan hier gewoon gebruik van gaan 
maken, maar ik zal wel en dat zei u ook: zij kunnen hier gewoon in meedoen, maar als het om 
de naamsbekendheid gaat en mevrouw Van den Berg zei daar geloof ik ook iets over, lijkt het 
mij goed dat ik ook met mijn collega, mevrouw Vedelaar in overleg ga hoe we dit nog beter bij 
die sector tussen de oren kunnen krijgen dat deze regeling er is, ook voor hen en dat zij ook 
mee kunnen doen en dan zullen wij in overleg gaan. Net zo goed dat ik heel blij ben en ik dacht 
ook dat mevrouw Van den Berg daar iets over zei dat collega Stelpstra van de ChristenUnie ook 
meedoet en de regeling ook voor energie en dat soort zaken, dat daar middelen voor beschik-
baar zijn. Dat is de ene vraag. Als het gaat om de voucherregeling, mevrouw Mensen zei daar 
ook iets over en ook daar weer dank voor die steun, de kennis zit erin, ook digitalisering om die 
kennis te vergaren, maar implementatie zit er nog niet in. En een aantal heeft daar iets over ge-
zegd en ik denk dat we met elkaar kunnen constateren dat onze MKB die slag naar die automa-
tisering en digitalisering wel moet maken. Kijk ook even naar de arbeidsmarkt, waar het hen bij 
kan helpen en dan zien we, als we in onze omliggende provincies kijken, dan zie je gewoon dat 
dat ook meer middelen vraagt en een andere regeling. Daar kijken we op dit moment naar hoe 
dat werkt om ons heen. We zijn er wel uit dat er een extra regeling moet komen. Ik moet eerlijk 
zeggen, dat dat trouwens ook wel een aanbeveling is. Als ik net zei: we nemen de aanbevelin-
gen over en dat wordt ook van een aantal partijen gevraagd, volgens mij. In die aanbeveling zit 
ook: kom met een aparte regeling. Dat doen we. Volgend jaar denken we dat we dus voor die 
implementatie van digitalisering, softwarepakketten of andere dingen, dat we daar met een re-
geling kunnen komen en de verwachting is, volgens mij staat er nog ergens Q1, maar dat zou 
wel eens Q2 kunnen worden, voordat we de regeling helemaal klaar hebben, maar er wordt snel 
aan gewerkt en zo snel mogelijk zullen wij u die dan ook doen toekomen om te kijken of we die 
met elkaar in het leven kunnen roepen. De regeling, daar is wat discussie over. Onze Economi-
sche Koers hebben we slim, groen en met impact genoemd. Dat zijn speerpunten, waarvan ik 
vind dat je als provincie misschien het verschil probeert te maken naar de toekomst. Maar geen 
enkele MKB’er en dan kijk ik met name richting de heer Omlo en ook mevrouw Udinga noemde 
dat even, alle sectoren kunnen meedoen, iedere MKB’er of dat nou creatief is of de landbouw 
en alles wat daartussen zit doet mee. Maar tegelijkertijd vind ik: we zien ontwikkelingen in de 
wereld, circulariteit is er één van, ik noem dat maar groen. Ik denk dat mensen die niet mee kun-
nen doen in deze maatschappij, dat er voor de overheid een rol is om die mensen wel mee te 
kunnen laten doen. Groen en slim heb ik benoemd, want dat zijn speerpunten, maar iedere 
MKB’er, alle sectoren en iedereen mag en kan meedoen. Dat wil ik ook, daar staan we ook voor, 
maar ik vind ook dat je daar als overheid, als het overheidsgeld is, dat je bepaalde bewegingen 
wat extra mag stimuleren en vandaar ook hier wat extra aandacht voor slim, groen en met im-
pact. Voorzitter, de heer Omlo noemde dat ook nog even, als het gaat om de naam. Aan de ene 
kant proberen wij natuurlijk breed ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ in de markt te zetten en ‘Ik Ben 
Drents Ondernemer’ is ook natuurlijk wel heel nauw betrokken bij zo’n voucherregeling, daar 
kun je hem ook via krijgen, maar je kunt ook als je niet met ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ mee-
doet, de voucher gewoon op de site van de provincie krijgen. Iedere ondernemer hoeft geen 
voucher via ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ te bemachtigen. Bij MKB Drenthe kun je de vouchers 
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krijgen en dat is voor iedereen en moet ook voor iedereen zijn. Het is een succes en ik dank ie-
dereen voor de steun en volgens mij zou ik zeggen: laten we wel op 1 januari aan de slag gaan 
en ik hou u natuurlijk op de hoogte aan het eind van het jaar of na een nieuwe ronde om te kij-
ken wat het heeft opgeleverd en hoeveel zijn er uitgegaan, waar zijn ze besteed en het lijkt mij 
ook goed om gewoon een keer een bijpraatmoment te doen, na een jaar of anderhalf jaar, om 
te kijken hoe staat het met die regeling. In het tweede kwartaal proberen we te komen met een 
nieuwe regeling voor die digitalisering. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie een vraag bij de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: De vraag is: natuurlijk slim, groen en met impact, dat zijn belangrijke the-
ma's om je op te richten, maar uit het rapport blijkt ook dat digitalisering heel belangrijk is, dat 
digitalisering de meeste arbeidsplaatsen oplevert en de meeste economische groei. Je kunt zeg-
gen: digitalisering valt onder slim, maar wordt er ook speciale aandacht besteed om alle MKB-
bedrijven veel meer te digitaliseren?  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, wat ik net zei volgens mij kan iedere MKB’er meedoen met, ik 
noem het maar de eerste lijn. Stel, u hebt een winkel en u wilt automatiseren. Dan is hier ook 
een voucher om kennis in huis te halen hoe het beste geautomatiseerd kan worden, met welk 
systeem, hoe ga ik daarmee om, wat zou passen bij de winkel, bij mij, wat is er in de wereld te 
koop. Dat zijn de kennisvouchers, daar valt ook digitalisering onder. Maar juist met die aanbeve-
ling en juist wat u bedoelt, mijnheer Uppelschoten, proberen wij met een aparte regeling te ko-
men die nog een stap verder gaat voor de implementatie van wat je wilt. Wij gaan natuurlijk 
niet de automatisering betalen, maar wij proberen ze wel straks met zo’n regeling te stimuleren. 
Maar laten we die regeling volgend jaar in het tweede kwartaal, wat ik genoemd heb, met el-
kaar op hun merites beoordelen. Maar we kijken er dus ook naar en we zien in Overijssel dat het 
een groot succes is en in Groningen is het een groot succes. Wij moeten nu even kijken hoe we 
daar van kunnen leren, hoe wij een slimme regeling maken, die toegespitst is op de middelen 
die we beschikbaar hebben, en die toegespitst is op het MKB van Drenthe. Dat is waar ik naar 
zoek en volgens mij voldoen we dan exact aan wat u wilt en wat ook uit de uitkomsten komt en 
één van aanbevelingen is. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Uppelschoten, heel kort graag.  
 
De heer Uppelschoten: U zegt in Groningen en in Overijssel, daar hebben ze specifieke regelin-
gen voor het digitaliseren van het MKB?  
 
De voorzitter: Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja.  
 
De heer Uppelschoten: Dat is kort en duidelijk.  
 
De voorzitter: Dat was het. Dan komen wij even tot een vraag aan u. Heeft er nog iemand be-
hoefte aan een tweede termijn of zijn er nog vragen? Dan wil ik graag handen zien. Ik zie ver-
der geen vragen meer. Dus ook dit stuk kunnen we afsluiten en gaat als A-stuk naar de vergade-
ring van volgende week. Dan heb ik nu een ordevoorstel. Er is nog één agendapunt te behande-
len, althans die drie kwartier tijd zou kunnen kosten in de planning, maar ondertussen zijn we 
ook al een tijdje bezig. Mijn voorstel is om toch even een korte lunchpauze te houden en dan 
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om 12.30 uur, als u dat ook zou kunnen halen, om dan om 12.30 uur verder te gaan met de ver-
gadering. Is er iemand die daar bezwaar tegen heeft? Ik zie niemand. Dan schors ik de vergade-
ring nu tot 12.30 uur en dan tot straks.  

10. Provinciale cofinanciering OP EFRO Valorisatie & Kennisontwikkeling 2021; Statenstuk 
2021-35 

De voorzitter: Agendapunt 10, Statenstuk 2021-35, de provinciale cofinanciering OP EFRO Valori-
satie & Kennisontwikkeling 2021 en nog een heleboel woorden daarbij, die allemaal terug te 
vinden zijn op de website van het Drents Parlement. Ik hoop dat jullie in je bijdrage ook denken 
aan al die mensen die heel belangstellend zitten te kijken en dat je de moeilijke woorden een 
beetje probeert te vermijden. Dat lijkt me een leuke uitdaging voor vanmiddag. Ik kijk even naar 
de sprekers voor dit agendapunt. Ik noem ze even op om vast te stellen dat iedereen de camera 
weer aan heeft. Ik zie mijnheer Pormes, mijnheer Van der Meijden, mijnheer Pragt, mijnheer Up-
pelschoten, mevrouw Mensen, mevrouw Peeks, mevrouw Udinga, mijnheer Steenbergen, me-
vrouw Van den Berg, mijnheer Omlo en de heer Van Dekken. Volgens mij hebben we dan alle 
woordvoerders gehad. De gedeputeerde bij dit agendapunt is de heer Brink. Gevraagd wordt 
om in te stemmen met het verlenen van een subsidie, van een cofinancierings- subsidie van on-
geveer € 364.000. Ik geef als eerste het woord aan de GroenLinks-fractie. Het woord is aan mijn-
heer Pormes. U heeft twee minuten.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Innovaties ontstaan uit denkpatronen en kruisbestuivin-
gen tussen sectoren. Voor het realiseren van een circulaire economie is het belangrijk dat alle be-
trokken partijen, van het bedrijfsleven tot het onderwijs, over eigen grenzen, kaders en sectoren 
heen kijken en dat ademt dit Statenvoorstel ook helemaal uit. Mijn complimenten daarvoor. Het 
sluit naadloos aan bij de provinciale doelen en ook bij het programma van GroenLinks. Het 
draagt ook bij, en dat wordt ook niet vaak genoemd, aan het Nationaal Grondstoffenakkoord 
en daarmee maken we ook een goede stap dichterbij de gewenste groene economie. Een be-
langrijke meerwaarde van dit project is dat het zich richt op een hele lastige problematiek: ver-
werking van zwaar vervuilde en sterk ingekleurd bronmateriaal en de verwerking van ge-
mengde afvalstromen. Wij delen volledig de zienswijze van het college, dat bij een succesvolle 
ontwikkeling een compleet nieuwe markt ontstaat. Een geweldig goed initiatief. Het geeft we-
derom het belang aan van het bestaan van de Europese Unie. Proactief en vooral kijken naar de 
verdeling van middelen tussen de regio's. Dit betekent ook een pluim voor de lobbykwaliteiten 
van deze gedeputeerde en de Noordelijke bestuurders. Juist omdat het gaat om zwaar vervuilde 
materialen, toch een vraag over de gezondheidsrisico's en mogelijke gevolgen voor water en mi-
lieu. Misschien dat de gedeputeerde daar wel iets over kan zeggen. Daarmee beëindig ik mijn 
inbreng, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pormes. Dan is nu het woord aan de heer Van der Meijden 
van de SP-fractie.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u wel, voorzitter, Ik zal kort zijn. Wij zijn zeer positief gestemd 
over het initiatief. Dat lijkt ons prima, gezien ook de milieuaspecten die zeer belangrijk zijn. Met 
betrekking tot het consortium komt bij mij een vraag op. Ik zie dat het consortium is samenge-
steld uit toch zeer draagkrachtige bedrijven met, als het gaat om de plant die inmiddels al 
draait, de proefplant, dat er ook al patenten voor zijn vastgelegd. Ik zie ook dat natuurlijk ken-
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nis en kunde wordt ingebracht door NHL Stenden Hogeschool en door de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Ik zit me dan af te vragen in hoeverre het verder gaat met eventuele patenten die straks 
met die kennis en de middelen van de provincie worden behaald en die dan intellectueel eigen-
dom worden van het consortium, in hoeverre wij dan ook wat dat betreft, subsidievoorwaarden 
kunnen stellen om te zorgen, als het een succes wordt en de patenten gaan geld opleveren, dat 
ook het bedrag van subsidie op een of andere manier terug wordt betaald? Dat lijkt mij wel, 
want bij mij doemt dan soms een scenario op, als het gaat om de farmacie, daar wordt heel veel 
kennis en geld ingebracht vanuit publieke middelen en de grote farmaceutische bedrijven gaan 
samen met de … … … aan de haal. Dus mijn vraag is: is het niet mogelijk om binnen de subsidie 
daar ook voorwaarden te stellen dat bij een succesvolle ontwikkeling ook die middelen die de 
provincie beschikbaar heeft gesteld, terugkomen? Dat was mijn bijdrage.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van D66. Het woord is aan de heer 
Pragt.  
 
De heer Pragt: Dank u, voorzitter. Het betreft een initiatief om een impuls te geven aan verduur-
zamen en vergroenen van de chemiecluster in Emmen. Het betreft een innovatieve ontwikkeling 
op het gebied van circulaire economie, gericht op de recycling van plastics. Het is goed te lezen, 
dat er een samenwerking is tussen bedrijfsleven en onderwijs en het project vraagt een investe-
ring van € 3,6 miljoen, waarvoor een bijdrage van de provincie gevraagd wordt van € 364.000 en 
het SNN heeft over het projectplan een positief advies gegeven. Dus dat ziet er allemaal goed uit 
en we zijn daar ook zeer positief over gestemd. We hebben nog wel twee vragen. Onlangs is er 
een motie in de Staten aangenomen betreffende het inzamelen en recyclen van PET-flessen. 
Heeft het nu voorliggende project ook gevolgen voor dit initiatief van de aangenomen motie of 
is er een samenwerking mogelijk tussen deze twee initiatieven? We horen dat graag van de ge-
deputeerde. En de tweede vraag: het is de bedoeling dat ook vooral bronmateriaal van de tex-
tiel- en tapijt- industrie probleemloos verwerkt kan worden. Gaat dat dan ook op een duurzame 
en verantwoorde manier gebeuren? … … … Wij horen dat graag van de gedeputeerde. Dank u, 
voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van de PVV. Mijnheer Uppelscho-
ten, u heeft het woord.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Wij zijn ook heel blij met dit initiatief 
en dingen die we kunnen recyclen dat is alleen maar meegenomen en dat gaat niet alleen over 
de PET-flessen, maar ook over de textiel- en tapijtindustrie. Ik denk dat de tapijtindustrie trou-
wens vooral in Overijssel zit, maar dat geeft niet. Het is een nieuwe branche van de chemische 
industrie, dat je ook in staat bent om dingen die je gemaakt hebt weer te recyclen en te splitsen 
en dat het weer beschikbaar komt voor de industrie. Dus dat het duurzaam gerecycled wordt, 
dat hoeft voor mij niet. Het feit dat het gerecycled kan worden, vind ik al duurzaam en dat is 
ontzettend goed en dat we aan het project van € 3,6 miljoen dan zelf € 360.000 moeten bijdra-
gen, dat is dan een kleine bijdrage. Het is mooi dat dit soort initiatieven ontstaan en dat er ook 
steeds meer van dit soort bedrijven gaan komen, want die zijn denk ik hard nodig als je meer 
wilt recyclen. Dus we steunen dit van harte en we vinden het goed.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met mevrouw Mensen van de Partij van de Ar-
beid. U heeft het woord.  
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Mevrouw Mensen: Dank u wel, voorzitter. Ik zie om me heen steeds meer producten die zijn ge-
maakt of worden verpakt in gerecycled plastic. Het is op dit moment zoveel dat ik mij al een 
tijdje geleden afvroeg of dat allemaal wel gemaakt kon worden van alleen de ingezamelde PET-
flessen en wat ingezameld plastic. Er moet meer zijn. Gelukkig blijkt dat er nu bedrijven zijn die 
andere reststromen willen gaan verwerken tot hoogwaardige plastics en de Partij van de Arbeid-
fractie vindt dit een hele mooie ontwikkeling. En wat ons nog meer erg aanspreekt in het voor-
liggende voorstel, is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten, de studenten leren in de praktijk en het bedrijfsleven kan hoogwaardige, 
technologische processen gebruiken in de fabriek. Kortom, de Partij van de Arbeid-fractie kan 
dan ook akkoord gaan met het voorstel en het mag van ons dus als hamerstuk door naar de PS.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Mensen. Dan gaan we verder met mevrouw Peeks van de 
Partij voor de Dieren. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren een voorstander 
van de circulaire economie en zijn we zeker geen tegenstander van het ontwikkelen van een 
procedé om vervuiling uit de textiel- en tapijtindustrie tegen te gaan. We hebben echter nog 
wel een aantal vragen. Ten eerste lezen we dat er voor de techniek nog geen concrete, industri-
ele processen zijn ontwikkeld. Wanneer kunnen we deze processen verwachten en welke zijn 
dat? En wordt er ook gedacht aan bijvoorbeeld verwerking van PFAS in bijvoorbeeld textiel en 
tapijten? Hoe zit het met het afvalwater? Wordt dat niet richting de waterzuivering gestuurd? 
En verder willen we graag weten of er ook restproducten overblijven en wat daarmee gebeurt? 
Ten tweede vragen we ons af of de term vergroening van de chemiesector niet een tikje te posi-
tief klinkt, omdat chemische processen toch ook nadelen hebben, zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van grondstoffen en energie en het blijven over-consumeren. Daarnaast viel ons de term profile-
ring van Emmen op als ‘Polymer valley’. Er is ook al een ‘Dutch Circular Polymer Valley’ in de re-
gio Zwolle. Hoort Emmen daarbij of gaan we een concurrentiestrijd aan met Zwolle? Dat lijkt mij 
niet zo’n goede actie. Tot slot, de Partij voor de Dieren wil graag van de gedeputeerde horen 
hoe concreet de plannen zijn. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de VVD- fractie. Het woord is aan mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. Een recycling start-up in Emmen gaat ervoor zorgen 
dat moeilijk te recyclen plastics uit de textielindustrie weer worden verwerkt tot voedsel- verpak-
kingen en daarvoor moet veel onderzoek worden gedaan. De verwachting is dat deze innova-
tieve ontwikkeling leidt tot nieuwe bedrijvigheid, waarmee de economische ontwikkeling in de 
regio wordt versterkt. Mooi dat de SNN hier € 3,6 miljoen voor uittrekt. De provincie is gevraagd 
om 10% cofinanciering en de VVD staat hier positief tegenover. De VVD wil immers graag de 
bio-gebaseerde chemiesector in de regio een boost geven. Het project draagt bij aan de kennis- 
positie van het Drentse bedrijfsleven en de kennis- instellingen en vergroot het innovatiepotenti-
eel. Een hele mondvol, maar misschien kan de gedeputeerde ons en de toehoorders iets concre-
ter inkleuren hoe dit zal leiden tot versterking van het chemiecluster. Leidt deze investering wel-
licht ook tot de creatie van nieuwe banen in en rond Emmen? Dat zijn onze vragen. Dank u wel 
en verder, als de vragen naar wens zijn beantwoord, dan is het wat ons betreft ook een A-stuk.  
Dank u wel. 
 
De voorzitter: En dat gaan we straks vernemen. Wij gaan verder met Sterk Lokaal Drenthe. Het 
woord is aan de heer Steenbergen.  
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De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Het terugdringen van reststromen is gewoon een 
doel waar we naar moeten streven, waarbij wij uiteindelijk op 0% zullen moeten uitkomen. Dat 
nu door dit initiatief een onderzoek wordt gedaan, om weer een aantal reststromen in circulatie 
te gaan brengen, kunnen we als Sterk Lokaal alleen maar ondersteunen. Dat daarbij het onder-
wijs en het bedrijfsleven ook uitdrukkelijk meedoen, dat vinden we alleen maar een goed sig-
naal en dat heeft ook weer een positieve uitwerking, verwachten wij - de VVD vraagt ook naar 
de werkgelegenheid, dus daar sluiten wij ons eigenlijk een beetje bij aan -, verwachten wij dat 
het ook een positieve invloed heeft op de werk- gelegenheid. Sterk Lokaal Drenthe sluit zich dus 
ook volledig aan bij dit voorstel. Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de ChristenUnie. Mevrouw Van den Berg, ga uw 
gang.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u wel, voorzitter. We hebben het voorstel met interesse gelezen 
en het is natuurlijk een mooie ontwikkeling als er pogingen gedaan worden om de reststromen 
te verminderen en minder vervuiling te laten zijn. Eigenlijk hebben we één vraag bij dit verhaal 
en dat is misschien iets meer van technische aard, maar misschien ook wel een politieke keuze, 
dus ik durf hem nu wel te stellen. Er wordt nu gevraagd om een subsidie. We hebben natuurlijk 
ook onze NOM met allerlei mogelijkheden om financiering te krijgen, dus waarom is er in dit ge-
val voor dit middel gekozen en niet voor doorverwijzing bijvoorbeeld naar de NOM? Dat was 
het eigenlijk, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met JA21. Het woord is aan de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd, veel complimenten uitgedeeld, ook 
onze fractie is enthousiast over dit project en dan met name, omdat het natuurlijk in onze pro-
vincie plaatsvindt. De link met het onderwijs wordt uitermate goed gelegd. In het verlengde 
daarvan creëert het daarmee banen en de kennis blijft natuurlijk in Drenthe. Een korte vraag: 
hoeveel banen zou dit in de toekomst nog op kunnen leveren? De VVD vroeg ook al iets derge-
lijks. En ik zag een interview met de heer Brons eind september en hij gaf aan dat dit proces van 
het ontkleuren uit polyester al in een vergevorderd stadium is en eigenlijk al ontwikkeld is. Hoe 
zit dat nou precies? Zou de gedeputeerde daar iets over kunnen zeggen? Voor de rest is het een 
A-stuk wat ons betreft. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan als laatste opnieuw de CDA-fractie de heer Van Dekken. U 
heeft het woord.  
 
De heer Van Dekken: Dank u wel, voorzitter. Een hartstikke mooi en goed stuk en ook even met 
het oog op de kijkers, waar u zojuist al op attendeerde, waar zouden we inderdaad zijn zonder 
valorisatie. Ik kan me niet voorstellen dat als Coca Cola of de universiteit zonder valorisatie zo 
ver gekomen zouden zijn. En wanneer NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen, CuRe Tech-
nology, Holland Colours valoriserend aan de slag gaan, dan is het hartstikke duidelijk. Wij zou-
den het heel ernstig vinden als er geen innovatie meer mogelijk is of onderzoek mogelijk is en 
wanneer ernstig vervuilde of gemengde afvalstromen effectiever kunnen worden opgepakt, dat 
dat niet meer zou kunnen rekenen op de samenwerking ook met onze provincie. En natuurlijk, 
voorzitter, moeten wij ook om die reden deze start-up verder brengen. Prima dat het DB van de 
SNN en ook de deskundige commissie op dat punt gehoord, daar bijna € 370.000 voor beschik-
baar wil stellen, wil afstorten. Dan is er toch een zin die mij wat frappeert om een financierings-
opzet sluitend te maken. En ik vraag me toch af of dat daadwerkelijk nu zo is. Met partijen als 
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Holland Colours en CuRe Technology was dit consortium toch niet daadwerkelijk afhankelijk van 
de provincie om dit mogelijk te maken? Het ziet een beetje op de opmerking, zoals eerder ook 
gehoord vanuit de SP. Ik denk dat wij heel graag, ook als CDA willen meedoen aan deze ontwik-
keling. Dat is hartstikke belangrijk. Prima, we steunen het, maar om nu te stellen dat we de laat-
ste stakeholders zijn waarvan dit afhankelijk is, daar zou ik toch wel graag wat toelichting op 
willen horen van de gedeputeerde. Dat was het.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor al uw bijdragen, zou ik zeggen. Dan geef ik graag het woord aan 
gedeputeerde Brink. Ga uw gang.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank. Dank voor de woorden. Ik denk dat we het er met elkaar 
over eens zijn dat dit wel ontwikkelingen zijn, we hadden het er in het agenda- punt hiervoor 
over groen, slim en met impact en volgens mij zit hier alles in wat we daarin bedoeld hebben. U 
hebt mij wel eens vaker horen zeggen dat ik vind dat we niet door kunnen gaan met grondstof-
fen oneindig eenmaal gebruiken en dan weggooien en dat recycling daar een belangrijke stap 
in is. Het CDA zei daar iets over, maar mijnheer Pormes van GroenLinks begon ermee en ik denk 
dat dit vele doelen die wij als overheden met elkaar hebben, want we staan ook niet alleen, om 
het gebruik van grondstoffen, maar ook om de wereld een stukje schoner te maken en dat geldt 
ook voor het Grondstoffenakkoord dat dit helpt. Dat is ook de insteek en ook de doelstelling. Ik 
heb ook bij het onderwerp hiervoor gezegd dat ik vind dat wij als provincie een steuntje in de 
rug moeten geven aan innovaties die niet vanzelfsprekend zijn, maar die wel maatschappelijk 
gezien gewenst zijn. Het college ziet dit als een maatschappelijk gewenste ontwikkeling. Ik denk 
dat je ook kunt zeggen, want daar vroeg de CDA-fractie naar en misschien ga ik nu wel in omge-
keerde volgorde, maar er wordt een EFRO-subsidie aangevraagd. Het past binnen de EFRO ka-
ders en misschien ook richting mevrouw Van den Berg, want zij vroeg al waarom niet de NOM, 
maar dit is natuurlijk een traject, een ontwikkeling, een innovatie die nog niet klaar is. Ze zijn er 
ver in, maar tegelijkertijd zie je dat het past binnen die subsidie. En dan ga je natuurlijk geen le-
ning aanvragen als er een EFRO-regeling is waar je pilot inpast. Er komt, als het goed gaat en 
daar heb ik het volste vertrouwen in, een vervolg op dat ze dit willen opschalen. We gaan er ook 
vanuit dat die volgende fabriek in Emmen komt, zodat er meer tonnen plastic, maar met name 
polyester verwerkt kunnen worden, het gaat met name om kleding en textiel, dat dat in Emmen 
plaatsvindt. Dan is het gebruikelijk, zoals u zo vaak ziet, daar hebben wij niet voor niets ons 
potje Europese cofinanciering voor, als we het dan zover hebben, middelen die we dan aanzet-
ten, dit is vaak 50% uit eigen portefeuille en 50% vanuit die Europese cofinanciering, dat wij 
daar dan 10% cofinanciering naast zetten. Dat is gebruikelijk in het hele traject van EFRO en Eu-
ropese subsidies en ook voor de komende tijd hebben we weer € 145 miljoen aan EFRO-subsidie. 
Voor de drie Noordelijke provincies zult u dit soort aanvragen vaker voorbij zien komen. Met Eu-
ropese doelen willen we ook een beetje aansluiten op de thema's die ik vandaag al een paar 
keer genoemd heb. Voorzitter, dan stelt GroenLinks en volgens mij de ChristenUnie en ik dacht 
ook de Partij voor de Dieren een vraag over hoe dit soort processen met deze chemische stoffen 
gaan met zuivering en met water en gezondheid? Ik zie mevrouw Van den Berg kijken dat zij de 
vraag niet gesteld heeft, maar in algemene zin is het antwoord aan u allen, dat dit goed gere-
geld wordt. Het is ook hun eigen zuiveringsinstallatie binnen de wettelijke kaders. Ik ken niet de 
hoed en de rand, laat ik daar ook eerlijk over zijn, maar ik heb er geen twijfel over dat dit soort 
processen met het GETEC-terrein, waar een soort intern systeem is van zuivering en opwekking 
van energie, binnen die kaders gebeurt en dat dit zorgvuldig en goed gebeurt. Maar ik zou dit 
naar aanleiding van uw opmerking nog eens weer meegeven indien wij de subsidie gaan ver-
strekken, dat dit goed geborgd is en dat dit niet mag leiden tot aan de ene kant een oplossing 
van een probleem dat we met elkaar wenselijk vinden, maar dat er aan de achterkant toch nog 
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weer iets achterblijft van wat we met elkaar niet wenselijk vinden. Dus laat ik dat maar meene-
men. Dan vraagt de SP over krachtige partijen. Dat klopt en waarom moeten we dan dit nog 
doen? En is dat intellectueel eigendom straks van die partij? Ja, dat is van die partijen. Tegelij-
kertijd zie je dat die ontwikkelingen in de hele wereld wel snel gaan. Maar ik wil u er wel op wij-
zen dat het nog geen gegeven is dat dit klaar is. Het is een innovatie. We hebben het volste ver-
trouwen. Er staat ook al een kleine proefopstelling die ook iets met textiel en recyclen doet van 
PET en polyester, maar dit is iets anders en dit is veel ingewikkelder als de PET-flessen. Mors-
sinkhof is een partij die u kent en ik weet niet of dat D66 was die de vraag stelde over de motie 
van de PET-flessen, maar dit gaat juist niet over PET-flessen, dit gaat over textiel en dan wordt er 
wel gezegd: textiel zit in Twente en ik zeg maar heel eerlijk: de kennis van recycling zit straks in 
Emmen. Daar ben ik van overtuigd met de partijen die we hebben, ben ik daar echt van over-
tuigd. Morssinkhof is een grote partij, een partij die PET echt 100% recyclet, 100% en dat zo 
goed doet, dat ook Coca Cola daarvan zegt: onze cola, maar ook Bar-le-Duc geloof ik, hun water 
mag weer in de flessen die gerecycled worden in Emmen. Daar hebben zij fors en zwaar geïnves-
teerd en ik heb al een paar keer eerder gezegd en volgens mij wordt dat ook geregeld, maar co-
rona gooit nog wel eens roet in het eten, ik wil u graag nog eens meenemen naar Emmen om te 
zien wat daar gebeurt. Die fabriek waar vier verdiepingen hoog, in het verleden gebruikt werd 
voor de polymeren, wordt nu weer gebruikt door Morssinkhof om dat volledig gerecyclede PET 
weer in nieuwe vormen te brengen. Ik heb hier één staan en ik heb hier ook nog iemand in de 
kamer en die kan ik u laten zien. Ik heb hier een propje staan ergens in de kast daar, dan laat ik 
hem u nog even zien, dat vind ik wel mooi. Dat is gemaakt van 100% PET. Bovenin, voor je 
hoofd. Sorry, dat dit nou live gebeurt zo, maar ik heb een propje waar een fles van gemaakt kan 
worden en dit is wel een groot propje en hier worden dan met name fruitflessen van gemaakt. 
Ik weet niet of het te zien is. Dit wordt gemaakt in Emmen.  
 
De voorzitter: Dan moet u hem heel dicht voor de camera houden, want dat is zo niet te zien.  
 
Gedeputeerde Brink: Is het zo beter te zien? Dit is de schroefdop.  
 
De heer Pormes: Ja, heel goed te zien. Je moet het alleen op een ander scherm plaatsen.  
 
Gedeputeerde Brink: Dit is de schroefdop en die wordt dan weer warm gemaakt en dit wordt 
dan bij Morssinkhof in Emmen, in die oude fabriek gemaakt van 100% gerecycled plastic, PET en 
die wordt dan wat opgeblazen. Alleen de dop blijft hetzelfde, die kan er dus op en de fles wordt 
veel groter gemaakt. Dat wordt in Emmen gemaakt, zowel voor kleine flesjes, dit is een grote 
dop, maar ook voor kleine flesjes met een kleinere dop erop wordt daar gemaakt. Maar kunst-
stof is veel moeilijker en veel ingewikkelder. En wat men doet, is het kunststof weer naar mono-
meren terugbrengen, met andere woorden tot enkelvoudige grondstoffen, zodat je met die en-
kelvoudige grondstoffen weer kunt opbouwen naar nieuwe producten. Dat is de wens en het 
vertrouwen is er. Ik heb daar ook met de directeuren over gesproken en wij komen daar regel-
matig, omdat die innovatie daar plaatsvindt, dat men nu eigenlijk al bezig is voor een vervolgfa-
briek. Ik zeg heel eerlijk, dat ik alweer kijk of wij daar die ETF-middelen wat naast kunnen zet-
ten, dat die fabriek in Emmen komt? Kun je daar met andere middelen straks nog een beetje on-
dersteuning geven, dat dit echt op grote, professionelere schaal gaat gebeuren. Dit is nog een 
proef, een pilot, maar het moet hoger opgeschaald worden. Ik denk dat het terecht is dat deze 
bedrijven, die elkaar gevonden hebben op dat GETEC-terrein, vroeger EMMTEC en nu is het 
GETEC, zij elkaar gevonden hebben. Ik denk dat het terecht is dat zij hun nek uitsteken. Ik heb 
Morssinkhof genoemd. Wat die gedaan heeft in die oude fabriek, ook die fabriek is eigenlijk 
weer gerecycled zou ik bijna zeggen, circulair weer hergebruikt, dat zijn mooie ontwikkelingen. 
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Ik heb al iets gezegd over PET. Coca Cola is er natuurlijk zijdelings mee annex, want Coca Cola 
heeft wel gezegd, maar dat merk ik ook aan, wij zijn bij DSM en bij andere partijen geweest, … 
… … die willen eigenlijk naar 100% duurzaamheid in 2025, als het ook gaat om gebruik van 
grondstoffen en energie. Dat zie je ook hier en Coca Cola heeft ook aangegeven in 2023 willen 
wij 100% circulair zijn. Dus er is ook afname van het product als je kunt aangeven dat die voet-
print, de afdruk die je achterlaat dat die goed is. Ik heb al iets gezegd over textiel. Dan gaat het 
niet over kleuren, maar dat gaat echt over het terugbrengen naar monomeren, naar een basis 
grondstof van textiel, waar je later mee kunt opbouwen. En dat gaat veel verder dan kleuren. In 
die zin is PET redelijk eenvoudig wat Morssinkhof doet, maar wel uniek en wel dat ze dat zo 
goed doen, dat er echt een grote markt is. Vroeger gingen deze grondstoffen die daar gemaakt 
en gereinigd waren, naar België, hier werden er proppen van gemaakt en kwam het weer terug, 
daar is zwaar in geïnvesteerd, zodat zij dat ook weer in Emmen kunnen doen en dat wordt in 
dezelfde fabriek gemaakt. Voorzitter, dan is er nog even iets gevraagd over Zwolle. Volgens mij 
stelde de VVD een beetje eenzelfde vraag: hoe versterkt u dit? Ik denk dat dit terechte vragen 
zijn. Ik denk dat we zien, Emmen is aangesloten bij Chemport Europe en waar wij vanuit Gronin-
gen ook die samenwerking hebben, maar ook samenwerking met Zwolle, daar zit geen compe-
tentie tussen. Ieder doet daar zijn deel in. Dit past trouwens wel weer prima in onze Universiteit 
van het Noorden, die we natuurlijk straks ook in Emmen hebben, met die kennis die je eigenlijk 
tegenover dat GETEC-terrein is, zijn plek moet krijgen en daar past dit perfect in en er is een 
goede samenwerking. We hebben in Emmen een aantal ontwikkelingen met Suspect, een bedrijf 
dat daar nieuwe ontwikkelingen doet met afbreekbare kunstgrasvelden. Zij maken daar touwen 
die afbreekbaar zijn in van die trimmers. Als je het gras maait, dan vliegen daar stukjes plastic af, 
maar als dat van ander materiaal is, dan is het weer afbreekbaar. Kortom, daar zit een heel clus-
ter en daar past dit in en bij samenwerking met Emmen en met Chemport. We kijken in Noord-
Nederland op het project ‘Het Schone Noorden’, een groot project, waar ik toch in de eerste 
helft van het jaar bij u hoop terug te komen, waar wij die circulariteit met elkaar vorm gaan ge-
ven, maar waar dit ook in zit, want die plastics, daar is Emmen groot in. Ik kijk trouwens ook nog 
even naar Attero, waar plasticverwerking plaatsvindt. Kortom, hier past het in. Het was voor het 
college dan ook geen grote discussie om deze cofinanciering van die 10% te doen. Wij gaan er-
van uit dat het een goede ontwikkeling krijgt. Wanneer komt dit en hoeveel banen? Ik denk 
toch zeker enige tientallen, maar ik zal niet ontkennen, ik kom wel vaker in, u hebt ook wat 
geld beschikbaar gesteld voor Emmer-Compascuum, daar is een nieuwe fabriek gebouwd van 
een paar € 100 miljoen. Daar wordt in ploegen gewerkt. Daar werken wel honderden mensen. 
Dat zal niet direct om honderden banen gaan, maar de ontwikkeling is belangrijk. De eerste stap 
wordt in Emmen gezet. Daar zit de kennis. Laten we dat met elkaar koesteren. Dat past prima bij 
onze Economische Koers en ik denk dat dat de koers is die u en ik graag willen varen. Dank u 
wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, gedeputeerde Brink en dan kijk ik nu even rond of iedereen, inclusief 
mevrouw Udinga, vindt dat de vragen voldoende zijn beantwoord, maar ik zie toch al een aantal 
vingers. Laat ik die maar eens even aflopen. Mijnheer Uppelschoten, van de PVV-fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb twee vragen. De eerste vraag is: ik vind het zonde dat ik het gezel-
lige hoofd van de heer Brink helemaal niet kan zien en dat hij heel ver weg zit. Dus ik zou graag 
willen dat hij de volgende keer de camera wat dichterbij heeft, zodat ik hem gemakkelijker kan 
zien. En de tweede is: Ik ben heel blij dat we bedrijven krijgen die gaan recyclen en er werd net 
gezegd: dat moeten goede bedrijven zijn. Als ik dan denk, dat zal toch niet vereist worden, dat 
er waterstof komt of dat er groene stoom moet zijn of dat er geen CO2-uitstoot mag zijn of 
weet ik wat. Ik ben allang blij als er steeds meer bedrijven komen die recyclen en in staat zijn 
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dingen te verwerken en weer tot grondstoffen kunnen maken, want anders wordt het alleen 
maar verbrand en dat is eigenlijk verschrikkelijk. Dus recyclen is belangrijk en dan zijn misschien 
die andere eisen iets minder belangrijk om dit mogelijk te maken.  
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de heer Brink hier eerst even op reageert en daarna kom ik bij 
mijnheer Van der Meijden, Mijnheer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, volgens mij was ik dat vergeten. De Partij voor de Dieren stelde 
een vraag, dat je in het proces natuurlijk input nodig hebt en dat klopt. Er is energie en warmte 
nodig. Daar wordt vanuit het GETEC-terrein aan gewerkt om er dus echt aan de slag te gaan met 
zonne-energie. Zoals u weet, maken wij ons hier in dit huis samen met collega Stelpstra sterk, 
want in Emmen wordt veel energie gebruikt, meer dan 100.000 kuub gas. Dat maakt hen een 
grootverbruiker. Daarom moeten zij dus ook over op hoogcalorisch gas, die leiding wordt gegra-
ven. Wat wij nu willen, is dat daar ook een waterstofleiding bij komt. Want zij hebben ook toen 
wij vanuit de Energie- tafel die er vanuit het ministerie was, heeft gezegd, eigenlijk zou je 3% 
waterstof per jaar willen toevoegen, zodat je er in 2050, over 30 jaar, ongeveer bent. Misschien 
gaat de ontwikkeling wel sneller. Daarom willen wij ook graag die waterstofleiding vanuit dat 
terrein, vanuit de GZI richting het GETEC-terrein hebben. Er wordt gewerkt aan andere bijstook. 
Men is echt volop bezig en dat zal GETEC ook moeten, want GETEC is een Duits bedrijf, dat al-
leen maar energie levert en afval reinigt. Met andere woorden, die utilities die op het terrein 
zijn, die levert GETEC. Het zijn de bedrijven die vragen naar duurzame energie. Dus ook deze be-
drijven zullen daar een antwoord op geven wat ik u net ook zei, zoals … … … en andere bedrij-
ven die willen echt naar duurzame energie. Dus dat wordt daar ook voor gebruikt. Dus ik denk 
dat die input in de toekomst steeds lager wordt en dan is dat een mooie aanvulling op wat de 
heer Uppelschoten nu zegt: ik vind dit al een mooie ontwikkeling. Eigenlijk moet je beide probe-
ren te doen. Dat is ook wat we voorstaan. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan kom ik bij een vraag van mijnheer Van der Meijden.  
 
De heer Van der Meijden: Dank u, voorzitter. Dank u, gedeputeerde voor uw enthousiaste be-
antwoording, maar bij mij blijft nog een vraag over. Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is 
met betrekking tot de toekomst als het gaat om de ontwikkeling van de technologie. Ik heb wel 
begrepen dat er inmiddels al patenten zijn en dat er mogelijkerwijs succesvolle patenten zullen 
komen, die mogelijkerwijs ook veel geld zullen opbrengen. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat 
wij in onze voorwaarden opnemen dat het bedrag wordt terugbetaald, dat wij op dit moment 
beschikbaar stellen dat dat dan bij succes wordt terugbetaald? Dat lijkt mij toch een hele zake-
lijke afspraak die we kunnen maken.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Alles kan. Het is niet gebruikelijk, maar het kan en het mag. Daar is niet 
voor gekozen, zeg ik maar heel eerlijk. Ik zal nooit ontkennen, laat ik dan wel een stap verder 
doen, dat ik hier in deze kamer, maar dat heb ik in Emmen natuurlijk ook wel een beetje duide-
lijk gemaakt, dat dit nog maar een proef- opstelling is, dat dit nog maar kleinschalig is. Ik ben 
heel tevreden als de volgende fabriek, de opschaling, ook in Emmen plaatsvindt en ik heb nou 
voldoende signalen dat dat plaats gaat vinden, want dat is natuurlijk wat je wilt, dat er straks 
aan het eind van de rit valorisatie komt en dat wij hier met elkaar een goed product hebben 
ontwikkeld en dan zet ik 10% op dit totale project. Ik ben er heel trots op dat deze bedrijven 
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daar zitten. Ze versterken dat cluster. Er vinden mooie ontwikkelingen plaats. Er is niet voor ge-
kozen en dat is ook wel een bewuste keuze, maar een vervolgstap is voor mij veel belangrijker, 
dat dat hier in onze regio plaatsvindt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan kijk ik even rond of er binnen de commissie nog meer vragen zijn. De heer 
Van Dekken zie ik nu.  
 
De heer Van Dekken: Ook ik wil dank zeggen aan de gedeputeerde voor zijn uitgebreide en hel-
dere antwoorden. Maar ik ben ook blij met zijn opmerking dat dit niet anders is dan een regu-
liere systematiek van cofinanciering vinden vanuit EFRO en dat dat ook niet zozeer bedoeld is als 
het sluitend maken van een financieringsopzet, maar dat hij ten principale dit soort belangrijke 
innovatie wil ondersteunen door op deze manier ons ook partij te stellen in deze context. Dus 
hulde en waardering voor dat standpunt. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Daar hoorde ik niet echt een vraag in.  
 
Gedeputeerde Brink: Misschien een antwoord, voorzitter. Dank voor die mooie woorden.  
 
De voorzitter: Bedankt voor het bedanken. Ook allemaal goed natuurlijk. Ik kijk even rond en ik 
wou deze bijeenkomst maar afsluiten met de conclusie dat ook dit agendapunt als A-stuk naar 
de vergadering van volgende week kan. Dat is mooi. Dank u wel. Dan resten ons voor vanmid-
dag nog twee agendapunten.  

11. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en Verbonden partijen 

De voorzitter: We gaan naar agendapunt 11, IPO, SNN et cetera aangelegenheden. Ik heb geen 
verzoek tot een woordvoering ontvangen, maar is er iemand die bij dit agendapunt het woord 
wil voeren? Dat is niet het geval.  

12. Sluiting 

De voorzitter: Dan kom ik aan het laatste agendapunt en dat is de sluiting en om 15.03 uur con-
cluderen wij dat de vergadering ten einde is. Ik wens u allen nog een fijne dag.  
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