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

Woensdag 30 maart 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-
Economie-FCBE/2022/30-maart/09:30.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 30 maart 2022 is als bijlage opgeno-
men bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer E. Bos (GroenLinks)  
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal  
   Drenthe) 
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
mevrouw S.J. Uildriks (D66) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 
de heer J. Beerlings, statenadviseur 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
Mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) (hij wordt  
   vervangen door de heer E. Bos) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2022/30-maart/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2022/30-maart/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

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

3. Mededelingen 

Er zijn twee mededelingen binnengekomen: 
 
De heer van Uppelschoten (PVV) deelt mee de brief over het rapport Rapport ‘Gezamenlijke ana-
lyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B)’ (brief van 8 maart 2022, LIS A.10 OGB 
23 maart) te willen agenderen voor de komende FCBE-vergadering.  
 
Gedeputeerde Stelpstra deelt mede dat GS bericht heeft gekregen van Enexis met de boodschap 
dat zij van plan zijn om het onderdeel Fudura B.V. te gaan afstoten. Dat is het onderdeel dat 
zich op de zakelijke dienstverlening richt en het optimaliseren en verduurzamen van de energie-
voorziening van 22.000 klanten. Enexis wil dit verkopen omdat ze zich op de eigen corebusiness 
willen richten. Gezien de omvang zal dit proces langs de algemene ledenvergadering moeten. 
De provincie Drenthe heeft 2,39% van de aandelen. GS gaat kijken wat dit betekent voor bij-
voorbeeld een dividenduitkering en wat er met de opbrengst daarvan moet gebeuren. PS wordt 
daar t.z.t. nader over geïnformeerd.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 2 maart 2022 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 2 maart 2022 en de lijst toezeggingen wordt ongewij-
zigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.4, B.1 en C.1. 
 
De volgende vragen zijn gesteld: 

A.3. Afronding EFRO-project DroneHub Groningen Airport Eelde (GS-brief van 15 maart 
2022) 

 
Fractie VVD, mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker 
Heel jammer dat vanwege een uitblijvend passend juridisch kader de ontwikkeling van de Dro-
neHub stagneert. In uw brief geeft u aan het belangrijk te vinden dat de opgedane kennis be-
houden blijft en dat we invloed houden op wet- en regelgeving op het gebied van drones, en u 
zet daarom de kennisfunctie van de DroneHub voort binnen het gezamenlijk autonoom vervoer-
programma @north van Noord Nederland. Een versnelling in de verruiming van wet- en regelge-
ving is rand voorwaardelijk voor nieuwe ontwikkelingen. Heeft @north ook de opdracht hier ac-
tief aan te werken? Ofwel: gaan we hier actief een lobby voor voeren; hoe is dit geborgd? 
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Reactie gedeputeerde Vedelaar 
Ja. Wil je verder komen met innovatieve ontwikkelingen, dan zal ook wet- en regelgeving 
daarop aangepast moeten worden. Het gesprek met Den Haag is daarom belangrijk. De Dro-
neHub Noord, ondergebracht in de Noord Samenwerking heeft drie hoofdtaken. Ten eerste is zij 
het aanspreekpunt en gesprekspartner voor alle partijen in het Noorden en in Den Haag. Ten 
tweede is de promotie een belangrijke taak. Als derde is de maatschappelijke kant voor de regio 
en die van agendasetting van belang. Binnen deze hoofdtaak speelt een gewenste versnelling in 
wet- en regelgeving een belangrijke rol. Op meerdere plekken en verbanden wordt daarop aan-
gedrongen bij het ministerie van I&W. Zo voert de DroneHub samen met onze gesprekspartner 
en belangenbehartiger in diverse settingen, zoals bijvoorbeeld het YouSpace Kennisplatform, de 
Dutch Drone Council. Ook in het kader van de lobby van GAE, voeren we gezamenlijk gesprek-
ken over de toekomstige ontwikkeling van GAE, maar ook over de droneontwikkelingen daarin. 
Dat hebben we dat als GS gewaarborgd en dat zullen we ook verder waarborgen totdat we daar 
de benodigde ruimte in gevonden hebben met elkaar. 

B.1. Brief van de heer B. van Essen van 20 maart 2022 over Behoud apotheekhoudende 
huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden 

 
Fractie PvdA, de heer R. du Long 
1. Heeft de gedeputeerde kennis genomen van de oproep van de schrijvers? 
2. Deelt de gedeputeerde de zorg van de schrijvers en ziet de gedeputeerde kansen/mogelijk-

heden om hun oproep te ondersteunen (zoals ze vragen), bijvoorbeeld in het kader van de 
Sociale Agenda: de gezondheidstafel ? 

 
Fractie GroenLinks, de heer S.R. Pormes 
a. Kan het college ons (per brief) inzicht geven over de situatie in de landelijke gebieden van 

Drenthe. 
b. Is het College bereid met deze organisatie in overleg te treden en te bezien wat en hoe de 

provincie kan bijdragen om dit probleem op te lossen. 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
Mijn beeld is dat het in Drenthe niet heel anders zal zijn dan het landelijke beeld dat hier wordt 
geschetst. Die zorgen deel ik. Het gaat om de balans tussen het leveren van goede zorg en de 
bereikbaarheid voor onze inwoners van die zorg. Als dit een grote trend dreigt te worden, dan 
deel ik de zorg van de schrijvers. Ik stel voor dat we als GS dit bespreekbaar maken aan de Ge-
zondheidstafel, omdat daar diverse partijen vertegenwoordigd zijn. Voorafgaand nemen we 
contact op met de opstellers van dit manifest. Dus ik antwoord eigenlijk overal ja op, behalve 
dat ik geen inzicht heb over de exacte situatie in de landelijke gebieden van Drenthe. Ik stel voor 
dat we als GS contact opnemen met deze organisaties en hen vragen om u dat aan te leveren.  
 
Ondanks het antwoord van de gedeputeerde Kuipers wil het CDA (de heer van Dekken) de brief 
agenderen voor een eerstvolgende FCBE commissievergadering.   

C.1. Coronaschade Biblionet Drenthe en Gevangenismuseum Veenhuizen (brief van 
22 maart 2022) 

 
Voorzitter: Er zijn geen bedenkingen. 
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6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen.  

7. Digitaliseringsvoucher Drenthe; Statenstuk 2022-45 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. Een bedrag van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Digitaliserings-

voucher Drenthe. 
2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbare Terugploegmiddelen NOM (Drents deel).  
3. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 

• Gedeputeerde Brink zegt toe een zinsnede over het belang van cybersafety op te nemen in 
het Statenstuk of de regeling. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 13 april 2022. 

8. EK wegwielrennen 2023; Statenstuk 2022-48 

Gevraagd wordt te BESLUITEN;  
1. Een bedrag van € 900.000,-- uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar te stellen ten be-

hoeve van de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023.  
2. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen.  
3. Bij subsidieverlening in het kader van het EK Wegwielrennen 2023 aan Courage Events af te 

zien van de voorhangprocedure uit artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening 
Drenthe. 

 
Toezeggingen: 

• Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij voor de zomer terugkomt bij PS met een stand van za-
ken aangaande het EK Wegwielrennen 2023 over o.a. interesses, gelden van derden en de 
vergunningaanvraag. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 13 april 2022. 

9. Maatregelen tegen energiearmoede; Statenstuk 2022-49 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. € 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor woningisolatie bij wo-

ningeigenaren met een laag inkomen.  
2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de Financieringsreserve.  
3. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 13 april 2022. 
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10. Zandwinning de Huttenheugte; brief van het college van Gedeputeerde staten van 
1 maart 2022 

Toezeggingen: 

• Gedeputeerde Stelpstra zegt toe voor eind april een brief te versturen waarin wordt aange-
geven wat er is geconstateerd inzake zandwinning Huttenheugte en wat er op basis van die 
gebeurtenissen geleerd kan worden.  

• Gedeputeerde Vedelaar zegt toe met een financiële uitzeenzetting over de zandwinning 
Huttenheugte te komen.  

 
De voorzitter sluit het onderwerp met de conclusie dat het voor nu voldoende is behandeld. 

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

Er zijn geen mededelingen.  

12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 14.50 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 18 mei 2022. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
van 30 maart 2022. 
 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 30 maart 2022 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Consequenties 
beleidsregels op 
doelvermogen 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de 
consequenties zijn van deze nieuwe beleidsregels op 
bijvoorbeeld het doelvermogen? 
 

09-09-2020 09-12-2020  

2. Betrekken van 
onderwijsinstellingen bij 
wielerbaan 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS op de hoogte houdt van 
het gesprek met de gemeente Assen over de wens van de 
staten om zoveel mogelijk sport en bewegen, opleidingen, 
onderwijsinstellingen te willen betrekken bij de wielerbaan. 
 

14-04-2021 23-06-2021 Stand van zaken: 
Bij brief van 7 december 2021 laat GS weten dat de 
gemeente Assen aan heeft gegeven dat het 
momenteel niet lukt om binnen de gestelde kaders 
de plannen te realiseren. De belangrijkste oorzaak 
zijn de gestegen bouwkosten. 
 

3. Concept Universiteit van 
het Noorden 

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

02-06-2021 15-09-2021  

4. Bijeenkomst over 
visiedocument Drentse 
Regiodoorbraak positieve 
gezondheid 

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

15-09-2021 8-12-2021 Stand van zaken 
Als gevolg van Covid ‘loopt de zorgsector over’ en 
geeft het college aan dat zij nu geen beroep op de 
sector wil doen en dus de bijeenkomst in 2022 gaan 
organiseren. 
 

5. WMD en verduurzaming Gedeputeerde Bijl zegt toe dat de provincie (als 
aandeelhouder) in de aandeelhouders vergadering van de 
WMD de vraag stelt hoe het staat met de verduurzaming en 
wat kan worden gedaan om de doelen in 2040 te realiseren. 
 

PS 10-11-2021 2-3-2022  

6. Overlast verzorgende 
asielzoekers 
(veiligelanders)  

Commissaris van de Koning zegt toe de uitkomst van het 
overleg met diverse partijen over de overlast verzorgende 
asielzoekers (veiligelanders) te delen met PS. 
 

PS 10-11-2021 1-2-2022  
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7. Bijpraten ontwikkelingen 
GAE 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat er een bijpraatmoment 
komt met de directeur van GAE over de laatste ontwikkelingen 
van het vliegveld. 

08-12-2021 30-3-2021  

8. Bijpraten ontwikkeling 
krimp en demografische 
transities in de 
bevolkingssamenstelling 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe een bijpraatmoment te 
organiseren met Bettina Bock, Bijzonder Hoogleraar 
Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland over 
krimp en demografische transities in de 
bevolkingssamenstelling.  
 

19-01-2022 30-3-2022 √ Bijeenkomst is geweest op 30 maart 2022. 

9. Brief inzake proces en 
geleerde lessen 
zandwinning Huttenheugte 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe voor eind april een brief te 
versturen waarin wordt aangegeven wat er is geconstateerd 
inzake zandwinning Huttenheugte en wat er op basis van die 
gebeurtenissen geleerd kan worden. 
 

30-3-2022 1-5-2022 √ Op 26 april 2022 is de brief van GS over de 
afdoening van deze toezegging binnengekomen en 
geplaatst op de LIS FCBE 18 mei 2022. 
 

10. Financiële uiteenzetting 
zandwinning Huttenheugte 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe met een financiële 
uitzeenzetting over de zandwinning Huttenheugte te komen. 
 

30-3-2022 1-5-2022 √ Op 26 april 2022 is de brief van GS over de 
afdoening van deze toezegging binnengekomen en 
geplaatst op de LIS FCBE 18 mei 2022. 
 

11. EK wegwielrennen Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij voor de zomer terugkomt 
bij PS met een stand van zaken EK Wegwielrennen 2023 over 
o.a. interesses, gelden van derden en vergunningaanvraag. 
 

30-3-2022 1-7-2022  

12. Digitaliseringsvoucher Gedeputeerde Brink zegt toe een zinsnede over het belang van 
cybersafety op te nemen in het Statenstuk of de regeling. 
 

30-3-2022 13-4-2022 √ Herzien Statenstuk 2022-46 Digitaliseringsvoucher 
Drenthe 

  
Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 
1. Alternatieven opcenten Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een 

informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de 
provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. 
 

28-10-2020 01-10-2021  

2. Vervolg TopDutch 
campagne 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt 
voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele 
voorzetting van de campagne. 
 

20-01-2021 15-9-2021  
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3. Bijeenkomst SNN  Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij het verzoek doet aan SNN 
om een bijeenkomst te organiseren tussen SNN en PS. 
 

19-05-2021 15-09-2021 √ Bijeenkomst Staten & Raden-middag op 1 juli 
2022.  

4. Actualisatie 
Luchtvaartbeleid 

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

23-06-2021 08-12-2021  

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

23-06-2021 08-12-2021  

6. Informatie en/of voorstel 
ondertiteling RTV Drenthe 
na huidige bestuursperiode 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe voor het eind van de huidige 
periode waarin nu ondertiteld wordt met informatie en/of een 
voorstel te komen ten aanzien van de ondertiteling van RTV 
Drenthe.  
 

19-1-2022 30-11-2022  

 
Moties 
M2019-28 
PET-flessen 

Verzoekt het college om:  
- voor 21 maart 2020 (Nederland Schoon) te komen met 

een robuust uitvoeringsvoorstel rondom PET-flessen  
 

PS 18-12-2019 21-03-2020 GS hebben met GS-brief d.d. 31 maart 2020 (LIS 
A.9) ‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een 
update gegeven.  

M2020-12 
Brede Welvaart en 
duurzame 
ontwikkelingsdoelen als 
koers bij maatregelen 
economisch herstel 

Verzoekt het college om: 
- De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als 
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht 
op economisch herstel tijdens als na de corona-crisis; 

- deze principes en koers te betrekken bij de door GS in 
het najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de 
coronacrisis' 

 

PS 01-07-2020 01-3-2021  

M2021-33  
Veteranen in Drenthe 

Verzoekt het college om: 
- Namens de Provinciale Staten eventueel in 

samenwerking met de 12 Drentse gemeenten tezamen 
met stichting Drentse veteranen te gaan onderzoeken of 
er een blijk van waardering kan worden geschonken aan 
alle Drentse veteranen. 

PS 29-09-2021 01-05 -2022 √ LIS A.4 van FCBE 18 mei 2022 (GS-brief van 
8 april 2022). 
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M 2021-39 ‘Schoolpleinen 
van de toekomst’. 

Verzoekt het college om: 
- maximaal € 800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve 

van het vergroten van het aantal Schoolpleinen van de 
toekomst op basisscholen in Drenthe waarbij de volgende 
punten worden meegenomen; 

- dat er een provinciebrede dekking van groene en 
gezonde schoolpleinen wordt gerealiseerd met 
inachtneming van de verschillende achtergronden van 
scholen; 

- dat er intensief wordt samengewerkt met zoveel mogelijk 
relevante partijen en organisaties in onze provincie; 

- dat de scholen betrokken worden en verantwoordelijkheid 
nemen bij de keuze voor het bepalen van de 
ondersteunende organisaties; 

- dat er intensief wordt gezocht naar aanvullende financiële 
bronnen (subsidies, crowdfunding, etc.); 

 

PS 10-11-2021   

M 2021-41 ‘Burgers 
betrekken bij provinciale 
financiën’ 

Verzoekt het college om: 
- online presentaties te maken ten behoeve van burgers 

waarin een begrijpelijke uitleg wordt gegeven over de 
wijze waarop de financiële huishouding van de provincie 
Drenthe werkt; 

- er ten behoeve van specifieke momenten zoals de 
begroting, voorjaarsnota of de jaarstukken, jaarlijks 
begrijpelijke online presentaties worden gemaakt ten 
behoeve van alle burgers. 

 

PS 10-11-2021   

M 2021-42 ‘Niet onder mijn 
neus (ondermijning)’ 

En verzoeken het college om: 
- Om in samenspraak met het RIEC, de politie en LTO 

Noord en de Drentse gemeenten tot een Drenthe-brede 
campagne te komen, waarin inwoners signalen van 
drugscriminaliteit leren herkennen en weten te 
adresseren; 

- Hiervoor €100.000 uit de vrije ruimte van 2021te 
bestemmen. 

 

PS 10-11-2021  √ Statenstuk 2022-57. Staat op de voorlopige 
agenda van PS 1 juni 2022. 
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M 2021-44 ‘4 mei-
herdenking’ 

Verzoekt de Commissaris van de Koning om: 
- met een voorstel te komen om PS en daarmee de 

provincie Drenthe een betekenisvolle rol te geven in de 
jaarlijkse herdenking van 4 mei. 

 

PS 10-11-2021 18-05-2022 √ Op 8 april 2022 is de brief van GS over de 
afdoening van deze toezegging binnengekomen en 
geplaatst op de LIS FCBE 18 mei 2022 (LIS A.13) 
. 

M 2022-7 
Behoud JWF kazerne 
Assen 

Verzoekt het college om: 
- alles te doen wat in haar vermogen ligt om defensie te 

behouden in de JWF kazerne in Asssen. 
 

PS 09-03-2022   

M 2022-8 
Hulp en huisvesting van 
Oekraïense vluchtelingen 

Verzoekt het college om: 
- Actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit 

dit oorlogsgeweld in Drenthe op te vangen, en daarin 
samen met de Drentse gemeenten op te trekken en de 
gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen; 

- Te onderzoeken of en zo ja welke contractuele en andere 
relaties de provincie Drenthe met Rusland heeft en welke 
stappen mogelijk zijn om, in lijn met de internationale 
sancties, Rusland zo veel mogelijk uit onze uitvoering te 
weren; 

- Provinciale Staten hierover op korte termijn te informeren. 
 

PS 09-03-2022  √ LIS A.11 van PS 13 april 2022 (GS brief van 1 april 
2022) 
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