
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe       
 
 
 
 
 
Assen , 13 mei 29022 
Ons kenmerk 19/5.1/2022000764 
Behandeld door team Financiën, Planning en Control 
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over de Jaarstukken 2021 
  
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Voorafgaand aan de behandeling van de Jaarstukken 2021 zijn de Statenfracties 
in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen over de Jaarstukken 2021 te  
stellen. Door de fracties van CDA, SP, VVD en PvdA is daarvan gebruik gemaakt. 
 
Hierbij treft u de beantwoording aan van de technische vragen die zijn gesteld 
over de Jaarstukken 2021. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 
mb/coll. 
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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 
 

Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

CDA 1 Blz. 12 Kerngegevens 
Hierin is te lezen dat het aantal fietspaden is afgenomen 
met bijna 8%. Wat is hiervan de oorzaak? Hoe verklaart 
u dit, in relatie tot de aandacht die Drenthe als 
fietsprovincie van zowel de provincie als de gemeenten 
krijgt? 

Het gaat hier om de fietspaden die bij ons in eigendom en beheer zijn en die 
langs onze provinciale wegen en vaarwegen liggen. Het verschil met 
voorgaande jaren wordt veroorzaakt door de overdracht van de N379 en N862 
naar de gemeente Emmen. Beide wegen hebben deels fietspaden. Er is dus 
geen relatie met de door u bedoelde kwaliteitsverbetering van fietspaden in het 
algemeen. 

CDA 2 Blz. 15 In maart 2021 zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen 
“Inzet is om na de TK verkiezingen in de 
overgangsperiode  Drenthe in beeld te houden etc. ”is er 
nu het kabinet inmiddels 100 dagen actief is in deze 
contekst al iets te zeggen in hoeverre dat is gelukt? Met 
andere woorden is onze Provincie bij de verschillende 
bewindspersonen c.q. departementen goed in beeld 
m.b.t. onze verwachtingen en doelen? 

Na de Kamerverkiezingen in 2021 zijn er door onze bestuurders 
(kennismakings-) gesprekken gevoerd met nieuwe én oude Kamerleden. Ook 
is er veel contact met de leden van het nieuwe kabinet en is er geïnvesteerd 
om hoog ambtelijk het netwerk te behouden en te verstevigen. De collegeleden 
zitten op verschillende dossiers aan tafel bij de departementen. Op dossiers 
zoals, onder andere maar niet uitputtend, het Deltaplan voor het Noorden, de 
kazerne in Assen, stikstof, wonen en energie zijn er intensieve contacten met 
de betrokkenen in Den Haag, die in Drenthe ook werkbezoeken afleggen. 
Kortom: we weten elkaar goed te vinden. 

CDA 3 Blz. 15 (en 16) inzake BIBOB 
Wat wordt bedoeld met “kan er aanleiding zijn om het 
BIBOB beleid van de provincie aan te passen”. Raakt dit 
aan concrete casuistiek en zo ja, bijvoorbeeld aan de 
problemen in sectoren waar de ondermijningsrisico’s 
groter zijn? 

In juli 2021 is het Bibob-beleid  in afstemming met de provincies Groningen en 
Fryslân en het RIEC-Noord aangepast aan de gewijzigde Wet Bibob. Tevens is 
op basis van praktijkervaringen nu ook een standaard Bibob-onderzoek van 
toepassing bij subsidieverleningen aan afvalstoffeninrichtingen. Voor 
vergunningverlening gold voor dit type bedrijven al een standaard Bibob-
onderzoek. Dit is nu op elkaar afgestemd. 

CDA 4 Blz. 17 Asielopvang 
Werken alle Drentse gemeenten constructief mee aan 
de opvang van vluchtelingen of is er ergens sprake van 
bestuurlijke weerstand om de noodzakelijke opvang te 
garanderen? 

Op basis van vrijwilligheid en samenwerking tussen gemeenten en COA 
worden asielopvanglocaties voor asielzoekers gerealiseerd. Drenthe voldoet 
op dit moment aan de vastgestelde landelijke opgave. Desalniettemin blijft het 
noodzakelijk, gelet op de urgente situatie in Ter Apel, om tot meer 
asielopvangplekken te komen. Aan de provinciale regietafel stemmen we de 
Drentse inspanningen met betrekking tot deze opgave op elkaar af en daarbij 
zijn alle gemeenten goed betrokken.  
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

Zoals aangegeven vindt het organiseren van asielopvangplekken plaats op 
basis van vrijwilligheid. Wanneer de inzet op vrijwilligheid en samenwerking 
onvoldoende resultaten oplevert, bestaat het risico dat asielzoekers geen 
opvang meer geboden kan worden. Daartoe is Nederland wel verplicht op 
grond van internationaal- en Europeesrechtelijke verplichtingen. Op verzoek 
van de Rijksheren en de Veiligheidsregio’s wordt momenteel door het Kabinet 
onderzocht welke mogelijkheden er zijn (of zouden moeten komen) om tot 
meer dwingende juridische instrumenten te komen om tot asielopvangplekken 
te komen.  

CDA 5 Blz. 19 Successen 
Hieronder wordt genoemd het initiatief genomen door 
een drietal inwoners via het agenderingsrecht. Is aan te 
geven hoe het staat met het vervolg van dit initiatief? 

De werkgroep veranderende samenleving heeft n.a.v. het initiatief in opdracht 
van de staten een verkennende notitie over referenda in voorbereiding. Deze 
zal naar verwachting de commissie FCBE voor inhoudelijke bespreking in de 
vergadering 29 juni a.s. worden aangeboden. Dit is na de tweede 
werkconferentie van PS, GS en de ambtelijke organisatie over ‘verbindend 
besturen’ van 25 mei a.s.  
De griffie heeft contact met de initiatiefnemers. Zij hebben tussentijds het 
inspiratiedocument over verbindend besturen ontvangen. Dit is de opbrengst 
van de gezamenlijke conferentie in november 2021.  
Aan de hand van de tweede werkconferentie en de inhoudelijke bespreking 
van de verkennende notitie kan duidelijk worden in hoeverre de staten een 
vervolgstap wensen (en welke). 

CDA 6 Blz. 31 1.4 Versterking kwaliteit openbaar bestuur 
Hoe kan het negatieve bedrag bij Inkoop van € -127.045 
worden verklaard? Kunt u dit getalsmatig herleiden uit 
de toelichting op bladzijde 32? Wat is de APPA-
voorziening? 

De APPA-voorziening is de voorziening Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa) (Zie p.298 Voorziening nummer 08318). De provincie is 
voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigenrisicodrager. Deze pensioenen 
zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. 
De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde 
pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden 
betaald door de provincie. 
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

Het saldo van de voorziening Appa wordt, overeenkomstig de regels uit het 
BBV, jaarlijks gelijkgetrokken aan de actuariële berekeningen van het bureau 
Algemene Pensioengroep (APG). Die berekeningen kunnen jaarlijks variëren 
afhankelijk van de voor dat jaar geldende grondslagen. Dit heeft in 2021 geleid 
tot een afboeking van het saldo van de voorziening van € 394.662,--. 
 
De uitgaven op beleidsopgave 1.4 bedragen € 267.848,--. De belangrijkste 
posten hierin zijn Netwerken Europa, juridisch advies, juridische bijstand en 
rechtsbescherming, kosten Gedeputeerde staten en kosten onderzoek 
doelmatigheid en doeltreffendheid. De lasten m.b.t. beleidsopgave 1.4 (inkoop) 
zijn deze uitgaven inclusief de afboeking Appa met een klein verschil van € 
231,--. Dat leidt tot een totaal van - € 127.045,--.  

CDA 7 Blz. 35 Sterke steden en vitaal platteland 
Binnenstad en Herstructureringsfonds. Dit raakt aan 
terugdringen leegstand winkel/kantoorariaal in vooral 
binnensteden. Kan GS ons informeren wat de concrete 
resultaten zijn in bv de HEMA gemeenten? 

We zijn op het moment met de zeven gemeenten van het Binnenstadfonds in 
overleg over het rapporteren van de voortgang over 2021. De uitgebreide 
rapportage d.m.v. de statenbrief volgt nog. 2021 was, zoals het nu lijkt, het 
meest succesvolle jaar voor de gemeentelijke stimuleringssubsidies voor 
gevelaanpak, verplaatsing en transformatie. Sinds 2018 zijn er ca. 200 
subsidies verleend met een totale omvang van € 7 miljoen, waarmee tientallen 
miljoenen aan cofinanciering zijn gerealiseerd. Ook is in alle zeven gemeenten 
de herinrichting van de openbare ruimte afgerond, zoals bijvoorbeeld het 
Koopmansplein in Assen, ’t Oude centrum in Emmen, de Hoofdstraat in 
Hoogeveen en de Groenmarkt in Meppel. In totaal hebben de gemeenten voor 
ca. € 20 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte binnen de 
kernwinkelgebieden. Coevorden heeft als enige gemeente de uitvoering van 
het binnenstadsplan reeds afgerond, de andere zes gemeenten hebben tot en 
met 2022 om de uitvoering af te ronden. De eindrapportage volgt in 2023. De 
bovengenoemde resultaten worden nog bijgesteld.  
Ten aanzien van het Regiostedenfonds moet de uitvoering nog op gang 
komen. Per 1 oktober rapporteren de gemeenten over de voortgang. Ook dan 
zullen wij uw Staten informeren over de voortgang. 
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fractie 

No. Vraag Antwoord 

CDA 8 Blz. 37 (en 44) Astbest 
De regeling is voortgezet in 2021. En ook voor 2022 
en/of de komende jaren? 

De regeling heeft (in principe) een looptijd tot en met 31 december 2028. Deze 
datum is gekoppeld aan de rijksbijdrage die tot en met eind 2028 beschikbaar 
is voor eigenaren die specifiek gebruikmaken van de asbest Maatwerklening. 

CDA 9 Blz. 38 3e alinea Drentse aanpak stikstof 
Er is veel belangstelling voor de eventuele verkoop van 
stikstofrechten. Maar dit leent zich niet voor de eerste 
tranche van de aankoopregeling. Waarom niet, wat is 
hiervan de reden/oorzaak? En welke mogelijkheden zijn 
er in dit kader wel? Want dit kan toch bijdragen aan de 
oplossing van het stikstofprobleem? Wat zijn de 
belemmeringen? 

De eerste tranche van de aankoopregeling (MGA) is uitsluitend bedoeld voor 
bedrijven die de veehouderij tak willen beëindigen, deze bedrijven moeten aan 
een aantal randvoorwaarden voldoen (zoals een uitstoot groter dan 2 mol). In 
de praktijk blijken veel bedrijven niet te passen binnen de criteria en er zijn 
hobbels die een goede uitvoering van de regeling in de weg staan (zoals 
akkoord op de toe te passen koopovereenkomsten van LNV/RVO).  
Mogelijkheden: 
• inzetten (in het overleg met LNV) op een tweede tranche van de MGA die 

de provincie meer ruimte geeft voor maatwerk in de aankoop van een 
bedrijf, bedrijfsverplaatsing of de aankoop van bedrijfsgebouwen, incl. 
vergunning; 

• op andere wijze budget beschikbaar stellen voor bovengenoemde punten.   
CDA 10 Blz. 40 Natuurlijk platteland 

Halverwege de looptijd van het PNP is 20% gerealiseerd 
(waarvan 35% hectare functiewijziging). Wat is 
realistisch haalbaar in 2027 en wordt het niet tijd voor 
een winstwaarschuwing met vermelding van (eventuele 
financiële) risico’s die daarmee worden gelopen? 

De afgelopen jaren hebben we ingezet op de versnelling van de realisatie 
NNN. Bijvoorbeeld door extra ureninzet bij Prolander, zodat meerdere 
gebiedsprocessen tegelijkertijd opgepakt worden. De tussenevaluatie heeft 
laten zien dat verdere versnelling noodzakelijk is. Op dit moment wordt het 
programmaplan PNP geactualiseerd. Functiewijziging is bepalend voor de 
snelheid van realisatie. Dat geldt ook voor voldoende beschikbaarheid van 
ruilgrond. Voorwaarde hierbij is dat het investeringskrediet toereikend is.  
Met de kennis van nu en de in te zetten versnelling, schatten we op dit moment 
in dat van de in het Natuurpact afgesproken 13.600 ha NNN in 2027 zo’n 91% 
van de inrichting gerealiseerd kan zijn. Het is echter goed om te realiseren dat 
door het dossier stikstof en het aankomende Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG) de NNN realisatie niet los gezien kan worden van de opgaven 
uit het NPLG en daarmee van invloed zullen zijn op de realisatie van het NNN.   
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No. Vraag Antwoord 

CDA 11 Blz. 42 vervolg Werken aan ruimtelijke kwaliteit 
Gesproken wordt over één zienswijze op een 
gemeentelijk plan. Welk plan betreft het hier en wat is de 
stand van zaken hierbij? 

Het gaat hierbij om het facetbestemmingsplan ‘kleinschalige hernieuwbare 
energie’ van de gemeente Westerveld. Op dit moment zijn wij ambtelijk met de 
gemeente in overleg om het facetbestemmingsplan aan te passen. 

CDA 12 Blz. 60 Afronden ALM-studie nazorgfonds Attero 
Wij lezen hier dat opnieuw vertraging is opgetreden. 
Kunt u uitgebreider uiteen zetten wat er beoogd/gepland 
was, wat er inmiddels is gebeurd in de tijd en welke 
inspanningen u hebt geleverd om de ALM-studie te 
bespoedigen? En kunt u aangeven of en welke risico’s 
er door deze vertraging worden gelopen en of/hoe u die 
afdekt? En wat de aangepaste verwachte planning 
inhoudt, wanneer de ALM-studie nu wordt afgerond en 
wanneer dit in PS komt? 

Afronding van de ALM-studie wacht op de eindversie van het door Attero aan 
te leveren nieuwe nazorgplan. In het nieuwe nazorgplan wordt uitgegaan van 
een overdracht van het beheer van de stortplaats in 2055 (nu 2033).  Het 
doelvermogen en het uitgavenpatroon van de nazorg zijn belangrijke 
ingrediënten van de studie. Wijziging van de datum van overdracht heeft 
hierop een belangrijke invloed. Het uitgaan van een te laag (maar ook te hoog) 
doelvermogen ondergraaft de waarde van de ALM-studie. 
Risico’s als gevolg van de vertraging zijn beperkt, mede in het licht van een 
overdracht in 2055. Over de afgelopen 5 jaar heeft  het nazorgfonds een 
gemiddeld rendement behaald van 4,9 %. In de begroting wordt uitgegaan van 
5%. 
We hopen eind 2022 de ALM-studie af te kunnen ronden en begin 2023 aan 
PS aan te bieden. 
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CDA 13 Blz. 67 Voordeel op 2.2 Natuurlijk Platteland 
Kunt u een getalsmatige opbouw geven van het 
voordeel van € 17,8 mio aan de hand van de daaronder 
opgenomen afwijkingen? 

Het voordeel genoemd op pag. 67 kan als volgt worden onderbouwd. 
 
  voordeel 

  Lasten 

Natuurlijk Platteland (Doelstellingen) 17.783.999 
Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijk 
gebied (ILG) 

308.896 

Agrarisch Natuurbeheer 58.754 

Realisatie Natuurnetwerk Nederland -2.313.636 

Beheer Natuur en Landschap 1.728.568 

Behouden en versterken Nationale Parken en 
landschap 

149.743 

Functieverandering t.b.v. Natuurnetwerk Nederland 1.531.549 

Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 -4.740.390 

Realisatie Programma Natuur 22.443.694 

Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland -1.437.927 

Uitvoering Wet Natuurbescherming 0 

Verklaard in jaarrekening 17.729.251 
Kleinere verschillen doelstellingen niet verklaard in 
jaarrekening  

54.748 

Aansluiting verklaring jaarrekening 17.783.999 
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CDA 14 Blz. 69 Beleidsopgave 2.2 Natuurlijk Platteland 
Idem voor dit nadeel van ruim 18 mio? 

Het nadeel genoemd op pag. 68 kan als volgt worden onderbouwd. 
 
  nadeel 

  Baten 

Natuurlijk Platteland (Doelstellingen) -18.013.164 
Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijk 
gebied (ILG) 

112.670 

Agrarisch Natuurbeheer 0 

Realisatie Natuurnetwerk Nederland 1.803.205 

Beheer Natuur en Landschap 0 

Behouden en versterken Nationale Parken en 
landschap 

0 

Functieverandering t.b.v. Natuurnetwerk Nederland 77.572 

Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 1.726.126 

Realisatie Programma Natuur -22.443.694 

Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland 425.437 

Uitvoering Wet Natuurbescherming 285.609 

Verklaard in jaarrekening -18.013.075 
Kleinere verschillen doelstellingen niet verklaard in 
jaarrekening  

-89 

Aansluiting verklaring jaarrekening -18.013.164 
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CDA 15 Blz. 80 Opmerking over zorgen 
Kunt u aangeven hoe u concreet met deze zorgen 
rekening houdt in uw handelen? Hoe uit zich dit of heeft 
zich dit geuit? 

Bij de voorbereiding van bv. sportevenementen proberen wij zo veel als 
mogelijk de risico’s te (laten) beheersen en hierop in te (laten) spelen. Dit heeft 
zich m.n. geuit in de periode dat er zorgen waren over een nieuwe lockdown of 
sterk beperkende maatregelen. Gelukkig zien wij dat het vertrouwen om 
dergelijke evenementen te organiseren dit voorjaar (weer) flink gegroeid is. 

CDA 16 Blz. 82 IT Hub 
U noemt hier een vertraging in de eerste helft van 2021. 
Kun u die nader duiden en zijn PS hiervan eerder reeds 
op de hoogte gebracht? U spreekt verder over 
‘versnellen richting een minimaal aangepaste planning’. 
Kunt u die planning met ons delen en aangeven waar 
deze versnelling uit bestaat en toe leidt? En worden 
hierbij nog de beoogde doelen bereikt? Is de investering 
verantwoord ook in het perspectief van ervaringen bij 
vergelijkbare projecten? 

Zoals aangegeven in de jaarstukken verliep de realisatie van de IT Hub niet 
helemaal conform schema. Doordat het project in een andere fase 
terechtkwam, is een aantal interventies gepleegd met als doel aan het einde 
van 2022 een groot deel van de planning alsnog te realiseren. De aanpassing 
van de planning was minimaal. 
Concreet verwachten we dat het pand op 1 september 2022 in gebruik wordt 
genomen en dat het programmateam ‘IT Hub’ aan het werk is. Om dit team 
een vliegende start te geven zijn de eerste projecten gestart, waaronder het 
innovatie lab verkeersveiligheid. We zijn nu op zoek naar meer partners uit het 
bedrijfsleven en organiseren we de rechtsvorm inclusief governance. Aan het 
einde van 2022 / begin 2023  willen we ook deze zaken geregeld hebben, 
zodat we de beschikbare middelen kunnen overdragen aan de rechtsvorm van 
de IT Hub. 
Op het moment dat bovenstaande zaken gerealiseerd zijn, kan de IT Hub 
autonoom verder. De vraag of de investering verantwoord is, is een politieke 
vraag. 

CDA 17 Blz. 82 Circulair criterium 
U meldt dat resultaten begin 2022 worden voorgelegd 
aan het management van de provincie. Kunt u hier al 
meer over melden? En leent dit punt zich niet gewoon 
voor een rood resultaat? Want: het geplande is niet 
gerealiseerd. Er was een doelstelling voor 2021 en die is 
niet gehaald, want wij lezen een percentage van 21% 
i.p.v. minimaal 40%. 

De directie heeft dit voorjaar ingestemd met het initiatief om samen met het 
Klimaatverbond circulaire ambitieniveaus verder uit te werken. Dit initiatief 
heeft inmiddels geleid tot een uitgewerkt plan ‘Toepassen van circulaire 
economie en materialen in GWW-projecten provincie Drenthe’. 
Resultaten van dit plan worden in de tweede helft van 2022 verwacht. Omdat 
in 2021 resultaten deels zijn gehaald en er inmiddels bijsturing plaatsvindt, 
achten wij een oranje signalering op zijn plek. 
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CDA 18 Blz. 87 213401 Bevorderen en versterken economisch 
ecosysteem 
Is het nog steeds de verwachting dat het 
toekomstscenario vóór de zomer 2022 aan PS wordt 
aangeboden? 

Hier is iets niet helemaal goed gegaan bij het opstellen van de tekst. Wij 
hebben begin 2022 wel de Strategiebrief 2022 – 2030 Groningen Airport Eelde 
N.V. ontvangen en deze u toegezonden als bijlage bij de brief van 13 april 
2022 (kenmerk 15/5.7/2022000444). Echter de vele onzekerheden rondom de 
luchtvaart en GAE in het bijzonder maakten het, het afgelopen jaar onmogelijk 
om een vast te stellen toekomstscenario te maken. Wij hebben dan ook niet de 
verwachting dat het toekomstscenario voor de luchthaven Groningen Airport 
Eelde vóór de zomer 2022 aan PS wordt aangeboden. Dit is ook toegelicht op 
blz. 110. Het gerealiseerde resultaat inclusief de toelichting dient op pagina 87 
hetzelfde te zijn als op pagina 110, inclusief de oranje signalering. 

CDA 19 Blz. 88 Pilot gildeleren/meester-gezel 
Hoort hier ook niet gewoon een rood resultaat bij? Want 
het geplande is niet gerealiseerd. 

De pilot Gildeleren is één van de ambities benoemd in het coalitieakkoord 
2019-2023: Drenthe, mooi voor elkaar! Bij het Gildeleren worden onderwijs en 
werken (onbetaalde stage) gecombineerd bij een bedrijf. Door Corona heeft de 
uitvoering van deze pilot vertraging opgelopen. De pilot zal nog wel worden 
uitgevoerd. Daarom een oranje i.p.v. een rood resultaat. 

CDA 20 Blz. 110 inzake GAE 
Wat wordt bedoeld met “de transitie naar een 
toekomstbestendigheid van GAE“ en “een realistisch 
verdienmodel”. We hebben steeds gesteld dat een 
regionaal vliegveld, mits voldoende steun ook vanuit het 
Rijk, een belangrijk kenmerk is van onze infrastructuur in 
het Noorden. Is er sprake van een trendbreuk in ons 
denken m.b.t. GAE? Dit ook in relatie tot onze vraag 
over blz. 87 inzake een toekomstscenario vóór de zomer 
2022 op te leveren aan PS. 

Van een trendbreuk is geen sprake. Zoals in onze brief van 20 april 2021 is 
aangegeven is ons uitgangspunt dat het Rijk direct en/of indirect moet 
bijdragen in de exploitatie (beheer en onderhoud van de infrastructuur, NEDAB 
kostenlasten en exploitatietekorten) om bij te dragen aan GAE om te komen tot 
een realistisch verdienmodel. Daar is enige tijd voor nodig, die ook financieel 
overbrugd moet worden. Bij het zoeken naar een nieuw realistisch 
verdienmodel voor GAE spreken wij het Rijk aan op die verantwoordelijkheid. 
Daarbij komt dat de Luchtvaart in transitie is naar een duurzame toekomst. 
Groningen Airport Eelde wil daarin vooroplopen. Haar strategie is gebaseerd 
op een regionale en nationale maatschappelijke functie met waardevolle 
verbindingen, maatschappelijk toegevoegde waarde en met een relevante 
positie binnen een landelijk systeem van luchthavens. GAE zoekt daarin haar 
kansen en er wordt gezocht naar nieuwe financieringsbronnen die onder 
andere bijdragen aan beheer en instandhouding van de infrastructuur en 
veiligheid. 
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CDA 21 Blz. 113 Laatste alinea 
Deze twee regels lijken uit de lucht te komen vallen. 
Kunt u hier meer ‘beeld en geluid’ bij geven? 

De zinnen: ‘In 2022 willen we de monitoring uitbouwen zodat er met een set 
van indicatoren per pijler de voortgang van afspraken en doelstellingen in een 
dashboard inzichtelijk kan worden gemaakt.’ horen nog bij de tekst van 
Beleidsopgave: 4.9 Duurzame oplossingen en innovatie. 

CDA 22 Blz. 163 Provinciale inkomsten 
Gesproken wordt over de afronding van een onderzoek 
in het voorjaar van 2022 en als vervolg nadere 
besluitvorming. Is hier inhoudelijk en concreet meer over 
te vertellen? 

Provinciale Staten worden zeer binnenkort afzonderlijk via een brief 
geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de (her)verdeling van het 
provinciefonds, een alternatief provinciaal belastinggebied en de financiering 
van de provinciale opgaven na 2025. 

CDA 23 Blz. 166 207301 Financieel gezonde organisatie 
Er zijn beperkt inwerkprogramma’s en interne trainingen 
uitgevoerd. Het geactualiseerde financieel beleid is daar 
nog geen onderdeel van geweest. Kunt u hier 
voorbeelden van noemen, wat nog te weinig aandacht 
heeft gehad? Welke risico’s worden hiermee gelopen? 

Het geactualiseerde financiële beleid is eind 2020 door Provinciale Staten 
vastgesteld. Het was de bedoeling het nieuwe beleid ook actief “naar de 
organisatie toe te brengen” door het houden van informatiesessies en 
trainingen. Dat is mede door de corona-problematiek nog maar beperkt 
gebeurd. Op zich zijn de risico’s beperkt omdat de regels wel worden 
gehanteerd bij de toetsing van beleidsvoorstellen. Een verdere “uitrol” vindt de 
komende tijd nog wel plaats. 

CDA 24 Blz. 174 Voorziening wegens mogelijke oninbaarheid 
Ook in de Toelichting bij de Beleidsbrief, te weten onder 
de Kernpunten uit de controle staat hier iets over. Er zijn 
t.a.v. één verstrekte lening vier termijnen niet afgelost na 
het vervallen ervan. Zijn er invorderingsmaatregelen 
genomen en zo ja, welke? En wat heeft dat opgeleverd? 
En is dit dezelfde lening als waarover op blz. 236 wordt 
vermeld dat er een onttrekking (?) zou hebben 
plaatsgevonden? Hoe kan dit? Was dit geld dan al niet 
opgenomen? Hoe kan na een opname de leningnemer 
zo snel niet meer in staat zijn om af te lossen? Is er bij 
de onttrekking niet goed geoordeeld over de 
kredietwaardigheid? 

De lening waarvoor een voorziening is gevormd betreft inderdaad dezelfde 
lening waarover op pagina 236 wordt gesproken. De onttrekking die op pagina 
236 wordt genoemd, betreft niet de opname van de lening, maar een 
onttrekking uit de Reserve opvang revolverend financieren, om deze 
voorziening wegens oninbaarheid te vormen.  
De lening is niet recent, maar reeds in november 2015 aan de leningnemer 
verstrekt. Er is dus geen sprake van dat de leningnemer kort na verstrekking 
van de lening niet meer heeft afgelost. 
Er zijn invorderingsmaatregelen genomen, maar deze hebben nog 
onvoldoende resultaat gehad. Wij zijn goed met de leningnemer in gesprek en 
hebben aanvullende afspraken over de aflossing van de lening.  
De kredietwaardigheid is voor verstrekking van de lening beoordeeld. Conform 
de Nota financiering provincie Drenthe 2020 wordt de risico-inschatting 
periodiek herzien. Dat is in dit geval ook gebeurd. 
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CDA 25 Blz. 190 Knelpunt vrijetijdssector 
Wat gaat GS hieraan doen? 

Het werven van voldoende en gekwalificeerd personeel is een breed probleem 
van meerdere sectoren. Via een bijdrage aan het Drenthe College hebben wij 
de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs gestimuleerd. Ook hebben wij een 
bijdrage geleverd aan het congres inzake werkgeversschap. Het geschetste 
probleem vraagt ons inziens, naast onze eigen initiatieven, echter ook om een 
brede landelijke aanpak. Gelukkig zien wij in de vrijetijdssector, waar vooral 
een grote vraag is naar seizoensgebonden arbeid, veel flexibiliteit en 
creativiteit om de problematiek zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. 

CDA 26 Jaarverslag Integriteit 
 
Blz. 3 bovenaan 
Hier staat dat uiterlijk in februari 2022 zal worden 
vastgesteld of er sprake is van onderzoekswaardigheid 
bij een vermoeden van een bepaalde 
integriteitsschending. De vraag is of dat nu inmiddels 
wel bekend is. 

In onze brief (d.d. 28 april 2022: kenmerk 17/5.13/2022000661) aan 
Provinciale Staten aangaande de afdoening van de toezegging gedaan in de 
vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 maart 2022 over de 
conclusie en lessen uit de casus zand gaan wij nader in op de strekking van 
uw vraag. Deze brief staat onder A11 op de lijst met ingekomen stukken voor 
de Statencommissie FCBE van 18 mei 2022. 

SP 27 Er is een voorziening genomen voor 1 lening van 
100.000,- wegens oninbaar. Het lijkt te gaan om de 
lening aan Bio Energy Hartlief-Lammers BV. Deze 
lening is namelijk niet meer terug te vinden op blz. 236.  
Vraag: de namen van de leningnemers staan altijd in de 
jaarstukken vermeld. Alleen hier wordt geen naam 
genoemd. Wat is daarvoor de reden? 
- klopt het dat het hier gaat om de lening van Bio Energy 
Hartlief-Lammers BV? 
- zo nee, om welke leningnemer ging het dan? 
- Zo ja, op welke datum heeft Hartlief Lammers bv. een 
extra lening aangevraagd want het saldo was eind 2020 
57.000,- volgens de jaarstukken. Nu wordt er voor 

Het gaat om de lening aan Bio Energy Hartlief-Lammers BV. In overleg met de 
accountant is besloten om de naam van de leningnemer in de tekst niet 
rechtstreeks aan de voorziening te koppelen. Het leek ons niet kies om dit in 
onze openbare jaarstukken te doen.  
Er is geen extra lening verstrekt aan de leningnemer. De stand van het 
langlopende deel van de lening bedroeg op 1 januari 2021 ca. € 57.000,--. De 
niet voldane aflossingstermijnen stonden onder de kortlopende vorderingen op 
onze balans. Omdat we voor het gehele resterende leningbedrag een 
voorziening hebben gevormd, worden de openstaande termijnen (€ 43.000,--) 
weer bij de lening ‘opgeboekt’. Voor het volledige bedrag van ca. € 100.000,-- 
is vervolgens een voorziening gevormd. Dit is een boekhoudkundige exercitie. 
De € 43.000,-- staat op pagina 330 ook vermeld als ‘correctie niet voldane 
aflossingstermijnen’.  
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100.000,- als oninbaar voorzien volgens de jaarstukken 
2021. 
- waarvoor werd deze extra lening precies verstrekt? 
- sinds wanneer werden de rente/aflossingstermijnen 
niet meer betaald? 
- wat is de reden waarom de leningnemer niet kan 
betalen? 

Uw laatste twee vragen zijn niet technisch van aard. Wij zijn goed met de 
leningnemer in gesprek en hebben aanvullende afspraken over de aflossing 
van de lening. 

SP 28 Graag een overzicht van programma 2.6 Bodem en 
Ondergrond 423059 Kosten uitvoering 
saneringsprogramma  
Voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 
Wat was het bedrag in de primitieve begroting? 
Wat was het bedrag na wijziging? 
Welke saneringslocaties, die waren begroot, zijn bij de 
begrotingswijziging vertraagd/doorgeschoven? 
 
We hebben de indruk dat er nu al een aantal jaren een 
fors bedrag in de begroting wordt opgenomen maar 
daarna voor vele miljoenen weer wordt gewijzigd. 

In de primitieve begroting hadden wij voor bodemsaneringen de volgende 
bedragen opgenomen. 
 
2018: 3.453.887,-- 
2019: 2.678.000,-- 
2020: 9.994.988,-- 
2021: 13.742.365,-- 
 
Deze bedragen zijn vervolgens bijgesteld naar: 
 
2018: 1.895.000,-- 
2019: 1.176.000,-- 
2020: 1.589.000,-- 
2021: 1.048.358,-- 
 
Sinds jaren gebruiken we de laatste begrotingswijziging om de 
eindejaarsverwachting in het jaar t bij te stellen conform de opgave van de 
RUD. Het effect hiervan is overheveling van het restant budget naar het jaar t + 
1. Dit jaar willen wij deze systematiek veranderen en hebben wij in de 1e 
actualisatie 2022 een voorstel opgenomen om een bestemmingsreserve 
bodem in te stellen. In de laatste begrotingswijziging van 2022 zullen wij de 
begroting actualiseren en aan uw staten voorstellen de resterende middelen in 
deze nieuwe reserve te storten.  
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De bijstelling van de begroting voor de uitvoering van het 
bodemsaneringsprogramma is voor het overgrote deel het gevolg van de 
aanpassing van de budgetten voor de langlopende saneringen. Langlopende 
saneringen betreffen de gebiedsgerichte aanpak (GGB) in Hoogeveen, Assen 
en Coevorden en de projecten Van Wijk en Boerma en Evenblij. Budgetten die 
daarvoor nodig zijn, worden in de jaarschijven begroot, doch in de laatste 
jaarschijf worden de geraamde kosten voor de rest van de looptijd van de 
sanering genomen. Met het opschuiven van de jaarschijven vindt opschuiving 
van dit budget plaats. 
Daarnaast is bij het project Van Wijk en Boerma sprake van een intensievere 
en langdurige aanpak van de bron van verontreiniging dan vooraf was 
voorzien. Als gevolg hiervan vinden bestedingen m.b.t. de vervolgfase van de 
sanering later plaats. 
Projecten die later zijn gestart betreffen Franklinstraat Hoogeveen en Paul 
Krugerstraat Assen. 

VVD 29 Jaarverslag integriteit pagina 3.  
In 2021 is 1 melding van een vermoeden van 
integriteitsschending gedaan. Uiterlijk in februari 2022 
zal worden vastgesteld of er sprake is van 
onderzoekswaardigheid. We hebben tot heden geen 
informatie ontvangen over een dergelijk onderzoek. 
Kunnen we daarom constateren dat er geen 
integriteitsschending heeft plaatsgevonden? 

In onze brief (d.d. 28 april 2022: kenmerk 17/5.13/2022000661) aan 
Provinciale Staten aangaande de afdoening van de toezegging gedaan in de 
vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 maart 2022 over de 
conclusie en lessen uit de casus zand gaan wij nader in op de strekking van 
uw vraag. Deze brief staat onder A11 op de lijst met ingekomen stukken voor 
de Statencommissie FCBE van 18 mei 2022. 

VVD 30 Blz 77 innovatie 
In 2021 is samen met het rijk de subsidieregeling MKB 
Innovatiestimulering (MIT) Regio en topsectoren 
opnieuw opengesteld. Het aantal Drentse bedrijven dat 
succesvol gebruik maakt van deze regeling groeit 
gestaag. 

In 2019 waren dit 55 bedrijven, in 2020 82 bedrijven en in 2021 is dit iets 
teruggelopen en waren het er 62. Nog steeds een mooi resultaat. De regeling 
levert een forse impuls aan de innovatiecapaciteit van de Drentse midden- en 
kleinbedrijven en is populair. Tevens sluit de MIT goed aan bij de Economische 
Koers Drenthe en het programma Ik Ben Drents Ondernemer. 
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Vraag: hoeveel Drentse bedrijven maken gebruik van de 
regeling? Hoeveel waren dat beoogd? Is men tevreden? 

VVD 31 Blz. 78 
Eén van de fundamenten van onze economische koers 
zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen. 
Hiertoe heeft een bureau begin 2021 het onderzoek 
‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen Drenthe 
opgeleverd. 
Vraag: Zijn alle bedrijventerreinen in Drenthe in beeld 
gebracht? Of alleen die in de regio Zwolle, die opdracht 
voor het onderzoek heeft gegeven? 

Voor de provincie Drenthe was het onderzoek naar toekomstbestendige 
bedrijventerreinen in de Regio Zwolle aanleiding om ook alle 98 
bedrijventerreinen in Drenthe te laten onderzoeken op toekomstbestendigheid. 
Begin 2021 is dit onderzoek opgeleverd. Naar aanleiding van dit onderzoek is 
door de gemeenten van de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe het project 
Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Zuid- en Oost-Drenthe opgestart. Dit 
heeft als doel het ondersteunen van ondernemers(verenigingen) en 
parkmanagementorganisaties bij het maken van uitvoeringsplannen voor 
toekomstbestendige bedrijventerreinen in alle zes regiodealgemeenten. Ook 
wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor landelijke/Europese middelen 
voor de uitvoering zelf. Dit project dient als voorbeeld voor andere gemeenten 
en regio’s waarbij zij de uitgewerkte voorbeeldaanpak kunnen overnemen. Op 
basis hiervan kan in Drenthe verder gewerkt worden aan toekomstbestendige 
bedrijventerreinen. 

VVD 32 P 110 - Groningen Airport Eelde 
Op 22 maart 2022 is de motie-Koerhuis c.s. Over 
onderzoeken hoe Groningen Airport Eelde economisch 
rendabel kan worden gemaakt aangenomen. Heeft dit 
inmiddels geleid tot nieuwe gesprekken met de minister 
om de continuïteit van GAE te waarborgen? 

Op 12 mei is er een bestuurlijk overleg van de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat met gedeputeerden die betrokken zijn bij regionale luchthavens van 
nationaal belang over het te nemen Luchthavenbesluit. 
Daarnaast zijn er ambtelijke contacten met het ministerie voor een werkbezoek 
van de minister aan de regio. Daarbij wordt de combinatie gemaakt met de 
Motie van Wijngaarden/Mulder waarin het kabinet is opgeroepen om de 
wensen vanuit de regio over betere verbindingen per land, zee, lucht en 
digitaal, te bespreken. 

CDA 33 Blz. 203 Resultaat Programma 9 
Er is, ten opzichte van de begroting, ruim 2,7 mio minder 
besteed dan begroot. Hiervan gaat, zo begrijpen wij, in 
2022 alsnog ruim 564.000 besteed worden, want 
gereserveerd. Er wordt 2,2 mio dus niet besteed. 
Betekent dit dat dus tov de oorspronkelijke 

Dit is een onderdeel van de overhevelingen bij de Jaarrekening 2021. Dat 
betekent dat dit bedrag, dit jaar (2022) alsnog besteed kan worden waarvoor 
het bestemd is.   
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programmabegroting er vanuit de IA 2,2 mio overblijft en 
niet meer besteed zal worden? Of gaat dit later nog een 
bestemming krijgen?  

CDA 34 Blz. 218 Risico’s Attero en nazorgfonds gesloten 
stortplaatsen 
Een groot deel van het financieel risico (bijna de helft) 
betreft de stortplaatsen, nu en in de toekomst. Dat risico 
wordt al een fors aantal jaren benoemd bij de risico-
inventarisatie. Hoe kunt u dan onderbouwen dat het hier 
geen structureel risico, maar een incidenteel risico 
betreft? Overigens geldt voor meer risico’s dat zij al 
jaren lang benoemd staan. Waarom wordt op het 
eerstgenoemde risico (bestaande uit twee delen), maar 
ook de andere, al jaren genoemde risico’s, niet 
beleidsmatig geanticipeerd?  

Voor risico’s waarvoor het Nazorgfonds is ingesteld, geldt dat het structurele 
risico’s zijn. De structurele risico’s worden voor 1 jaar meegenomen in de 
berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Dit geldt voor alle 
structurele risico’s. 
Alle risico’s (zowel structureel als incidenteel) zijn vastgelegd in NARIS 
(registratiesysteem voor risico’s). Hierop wordt beleidsmatig geanticipeerd door 
waar mogelijk maatregelen te nemen waarmee de financiële gevolgen kunnen 
worden beperkt. 
We zullen in de begroting 2023 in het overzicht een onderscheid aanbrengen 
tussen structurele en incidentele risico’s. 

CDA 35 Blz. 220 Kengetallen 
Is in het schema bij 1A de Netto schuldquote een min-
teken weggevallen? Zo nee, kunt u de berekening van 
de drie netto schuldquotes geven? 

Er is geen min-teken weggevallen. De berekening van de netto schuldquote 
voor de Begroting 2021 heeft plaatsgevonden o.b.v. de geprognosticeerde 
balans per 31-12-2021. Bij het opstellen daarvan (medio 2020) was de 
verwachting dat de provincie per 31-12-2021 geen liquide middelen zou 
hebben, wat resulteert in een positief percentage in de kolom Begroting in het 
schema. Die verwachting is niet uitgekomen, zoals blijkt uit de gerealiseerde 
balans. 
Voor de wijze van berekening van de kengetallen verwijzen we u naar: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/2019-04-01#Bijlage1 

CDA 36 Blz. 220 Kengetallen 
Waardoor wordt de forse afwijking bij 1B veroorzaakt bij 
de begroting 2021 na wijziging ten opzichte van de twee 
andere waarden? Graag de berekeningen. Hoe kan het 
dat de liquiditeitspositie blijkbaar fors hoger is dan 

De liquiditeitspositie bij de Jaarrekening is ten opzichte van de begroting 2021 
gestegen door het rekeningresultaat en doordat we geen leningen hebben 
hoeven aan te trekken. Zie ook het antwoord bij vraag 35.  
In I.2.4 Financiering staat op pagina 228 onder Treasuryportefeuille een 
toelichting opgenomen op de liquiditeitspositie per 31 december 2021. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/2019-04-01#Bijlage1
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begroot? Waar kunnen wij de onderbouwing hiervan 
terugvinden in I.2.4.? 

CDA 37 Blz. 223 Samenvatting in schema 
Kunt u ons nog even meenemen in de 
aanleiding/oorzaak van de forse stijging van de lasten 
voor de wegen in de begroting 2021 na wijziging ten 
opzichte van de primitieve begroting? En wat betekent 
dat voor de komende jaren? 

In het staatje is in de kolom primaire begroting geen rekening gehouden met 
een begrotingswijziging  ophoging van het onderhoudsbudget vooruitlopende 
op de vaststelling van het MJOP in december 2020. Deze wijziging is in de 
totaal begroting uiteraard wel verwerkt. Alle andere begrotingswijzigingen zijn 
in een Planning en Control document ter goedkeuring aan u voorgelegd.   

CDA 38 Blz. 230 Leningen 
Op welke lening is een voorziening van 100.000 
getroffen vanwege het ontbreken van 4 keer een 
aflossing? Of staat die op blz. 236/237? 

Het betreft de lening aan Bio Energy Hartlief-Lammers B.V. 

CDA 39 Blz. 255 NV Waterbedrijf Drenthe 
Wij lezen over een vertraging in het meerjaren 
investeringsplan van de WMD. Het afgelopen jaar werd 
een plotselinge tariefsverhoging aangekondigd, mede 
vanwege de benodigde investering. Is die verhoging nu 
deels onnodig geweest? En is er al zicht op de 
ontwikkeling van de tarieven in 2023, mede vanwege de 
nu gemelde vertraging? 

De conclusie van het CDA dat er een vertraging zou zijn in het meerjaren 
investeringsplan van de WMD delen wij niet.  
De extra tariefstijging staat hier overigens los van. Deze was juist nodig voor 
aanvullende investeringen voor het opvangen van ontwikkelingen waar de 
WMD zelf weinig invloed op had. Bijvoorbeeld het installeren van extra filters 
omdat er meer verontreinigingen werden aangetroffen, het realiseren van meer 
capaciteit en extra kosten voor ICT-beveiliging. De WMD heeft ons inmiddels 
informeel bijgepraat over de verwachtingen voor komend jaar. Net als alle 
andere bedrijven heeft ook de WMD te maken met sterk stijgende kosten. Dit 
zal in de tariefontwikkeling terug te vinden zijn. Over de tarieven voor 2023 
worden wij definitief geïnformeerd bij de presentatie van het Jaarplan 2023, 
later dit jaar. 

CDA 40 Blz. 264 Grondbeleid 
Zou onder dit hoofdstuk ook niet de in bezit zijnde 
zandhoeveelheden (Huttenheugte) moeten worden 
vermeld? 

Nee. Grondbeleid ziet toe op bezit, aankopen en verkopen van kadastrale 
percelen. 
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CDA 41 Blz. 337 Terugploegkorting 
Is aan te geven waar de ontwikkeling van de NOM-
gelden voor het Drentse deel en het gezamenlijk deel 
voor besteed/gebruikt is in 2021? 

De afname van het saldo van het Drents deel van de terugploegkorting NOM in 
2021 wordt verklaard door een verrekening n.a.v. de 
vaststellingsovereenkomst inzake afronding aandelenoverdracht NOM. 
 
De mutatie in het saldo van het gezamenlijke gedeelte van de 
terugploegkorting in 2021 bestaat uit: 

- € 178.504,-- betreft circulaire economie: onder andere aanjager, 
subsidie icoonproject circulaire kunststoffen, subsidie project Het 
Schone Noorden, verkenning circulaire economie monitor Noord-
Nederland; 

- € 75.601,-- betreft verrekening n.a.v. de vaststellingsovereenkomst 
afronding aandelenoverdracht NOM; 

- - € 6.238,-- betreft kleine correctie op bestedingen in het kader van de 
MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2018. 

CDA 42 Blz. 381 Interbestuurlijk toezicht 
De rapportage IBT laat nog zien dat een aantal 
gemeenten op onderdelen niet hebben voldaan aan wet- 
en regelgeving. Faalt hier het toezicht van de provincie? 
Zijn er sancties/verbeterplannen? 

Het betreft een overzicht van de uitvoering van medebewindstaken door de 
Drentse gemeenten in 2020. Er is slechts op één inhoudelijk oordeel 
onvoldoende gegeven. Wat betreft de voldoende/matige scores heeft 
inmiddels waar nodig nader ambtelijk en/of bestuurlijk overleg plaatsgevonden. 
Wat betreft het niet tijdig aanleveren van gegevens zijn ambtelijk contacten 
gelegd om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In het toekomstige 
overzicht van de uitvoering in 2021 zal blijken of dit tot de gewenste resultaten 
heeft geleid. 
Bij Archief is één keer de score onvoldoende gegeven. Dit betekent voor ons 
een hoge intensiteit van toezicht voor die gemeente. 
 
Drie keer heeft de provincie geen afgewogen oordeel kunnen vellen omdat de 
betreffende gemeente de vereiste informatie, conform het 
informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd bij de 
provincie. Bij Omgevingsrecht is dit het geval. Dit heeft onze aandacht voor het 
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jaar 2021. De betrokken gemeenten zijn ambtelijk en bestuurlijk op de hoogte 
gesteld van het niet tijdig en/of niet volledig aanleveren van de informatie.   

PvdA 43 We constateren een dreigende ‘inflatie’ van de 
resultaatsindicatoren: het overgrote deel van de 
programma’s is ‘groen’ en verloopt dus ‘volgens 
verwachting’. Slechts enkele opgaven vormen een 
aandachtspunt (oranje), en er hoeft nergens te worden 
bijgestuurd (rood). We weten uit verschillende 
bijpraatsessies dat, om allerlei redenen, bijgestuurd 
moet worden. Deze beleidsindicatoren zouden op zijn 
minst als ‘oranje’ moeten worden beoordeeld, maar dit is 
niet het geval. Hoe moeten we deze ‘interne 
beoordeling’ van resultaten als PS nu beoordelen?  Op 
basis van welke scoringscriteria worden de resultaten 
(groen/oranje/rood) toegepast? Welk systeem ligt 
hieraan ten grondslag? 

De resultaatindicatoren aan de hand waarvan de voortgang in de Jaarstukken 
beoordeeld wordt, zijn kwalitatief van aard. Een toelichting op de 
“scoringscriteria” is opgenomen op pagina 7 van de Jaarstukken 2021. Als de 
voortgang van een beleidsvoornemen als “groen” beoordeeld wordt, houdt dit 
feitelijk in dat er geen bestuurlijke bijsturing noodzakelijk is voor een goede 
afloop. 
Waar naar het oordeel van uw Staten een beoordeling niet correct is, kan dit 
leiden tot een inhoudelijke vraag aan de verantwoordelijke portefeuillehouder 
tijdens de Commissiebehandeling van de Jaarstukken 2021. 

PvdA 44 In de vergadering van PS  op 11 november 2021 werd 
de motie ‘Niet onder mijn neus’ op initiatief van de CU 
en de PvdA breed gesteund ingediend. De motie 
beoogde te stimuleren dat inwoners signalen van 
drugscriminaliteit beter herkennen en adresseren. 
Dit blijkt tot op de dag van vandaag helaas zeer 
noodzakelijk. 
In de motie werd voorgesteld Euro 100.000,-  uit de vrije 
ruimte van 2021 te bestemmen. 
Is er al actie ondernomen om tot besteding van 
bovengenoemd bedrag te komen en waar kan dit in de 
jaarrekening worden gevonden? 

De uitwerking van de motie is niet terug te vinden in de jaarrekening 2021 
omdat deze betrekking heeft op de Begroting 2022. Het bedrag uit de vrije 
ruimte 2021 is bij de 3e Actualisatie 2021 gestort in de Financieringsreserve 
zodat het op deze manier bestemd kan worden voor de uitvoering van deze 
motie en niet wegvalt in het Jaarrekeningresultaat 2021.  
Voor zomervakantie wordt een Statenstuk met uitwerking naar PS gestuurd. 
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PvdA 45 p. 39: een kwart van de Drentse melkveehouders neemt 
deel aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe: wat doet 
de overige 75(!) % ? 

Wij vinden het vooral belangrijk dat we de beweging in gang zetten. De ambitie 
is om via Boer Burger Natuur Drenthe nog eens 250 melkveehouders en 250 
akkerbouwers te benaderen om hen in beweging te krijgen om duurzamer en 
natuuurinclusiever in de bedrijfsvoering te worden. We doen dit binnen de 
beperkte middelen en capaciteit die we als provincie hiervoor beschikbaar 
hebben.  

PvdA 46 2.1: toekomstgerichte landbouw: hoe moeten we dit 
hoofdstuk zien?  We zijn nog lang niet waar we moeten 
zijn t.a.v. duurzame landbouw in Drenthe. De 
programma’s lopen en we hebben ondernemers 
ondersteund, maar draagt dit wezenlijk bij aan het 
behalen van onze doelstellingen? 

We zijn met u eens dat we er nog lang niet zijn. Daarom is het ook belangrijk 
dat wij als provincie met de beperkte rol en middelen die we hebben toch 
proberen de beweging bij de boeren in gang te brengen om te werken aan een 
duurzamere en natuurinclusievere bedrijfsvoering. Daarmee maken we (kleine) 
stappen in het behalen van onze doelstellingen. Met DMD en BBND proberen 
we deze doelstellingen steeds beter te formuleren en kunnen we ook steeds 
meer boeren bereiken. We zijn ons ervan bewust dat dit een lange weg is en 
tijd vraagt, maar dit geduld en vertrouwen hebben we. 

PvdA 47 p. 46: Investeringskrediet grondopgave NNN lijken 
ontoereikend; moet hier een financiële aanvulling 
verwacht worden? Hoe verhoudt dit zich t.a.v. de lobby 
vanuit de agrarische sector om geen landbouwgrond 
meer beschikbaar te stellen voor functieverandering? 

Op dit moment zijn we bezig met een analyse en wij komen hierop bij u terug 
met een voorstel. Naast PNP zien wij een toenemend aantal beleidsdoelen 
met een grondopgave in het landelijk gebied, denk bijvoorbeeld aan de 
stikstofopgave en de transitie in de landbouw. 
 
De lobby vanuit de agrarische sector zien wij niet als obstakel. We gaan geen 
extra NNN begrenzen en kunnen op die manier juist meer kansen bieden aan 
de landbouw. Mocht er meer krediet nodig zijn dan betekent dit naast het 
versneld realiseren van de NNN opgave ook dat we met meer ruilgronden 
kunnen werken aan kavelruil (wat de kans op landbouwstructuurverbetering 
ook vergroot).  

PvdA 48 2.2 (p. 49): Hebben de beheerplannen ook aantoonbaar 
geleid tot versterking van biodiversiteit? 

In de Voortgangsrapportage natuurkwaliteit Drenthe 2019 was één van de 
conclusies: “Er is een duidelijk verschil zichtbaar in natuurkwaliteit (en de mate 
van ontwikkeling) tussen gebieden met en zonder beheer, zowel binnen als 
buiten de NNN. De afname in beheerde gebieden is geringer; plaatselijk is 
zelfs enige verbetering zichtbaar, met name in onze Natura 2000-gebieden.”  
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In 2022 wordt een actualisatie van de Voortgangsrapportage natuurkwaliteit 
opgesteld. 

PvdA 49 p. 51: worden doelstellingen qua aantallen hectares 
(agrarisch) natuurbeheer gerealiseerd? 

Gedurende de beheerperiode ANLb vanaf 2016 is de oppervlakte van het 
areaal agrarisch natuurbeheer gegroeid. Er wordt inmiddels ca. 2200 ha onder 
agrarisch natuurbeheer door collectieven uitgevoerd.  Dat is inclusief de 
categorie water (waterbeheermiddelen). In 2021 heeft geen uitbreiding van de 
oppervlakte plaatsgevonden. De doelstellingen qua aantallen hectares 
agrarisch natuurbeheer worden gerealiseerd. 

PvdA 50 Beleidsopgave 5.1 (p. 126-128): in de doelstellingen ten 
aanzien van hernieuwbare energie en reductie van 
energieverbruik worden concrete percentages genoemd 
(SMART). Bij gerealiseerde resultaten wordt een groen 
vinkje aangegeven, maar waar staan we nu werkelijk 
t.a.v. de genoemde opgave en rechtvaardigt dit de 
aangegeven status? Hoe ver zijn we met de reductie 
van energieverbruik en het opwekken van hernieuwbare 
energie? 

In de Drentse Klimaatmonitor worden de meest actuele CBS- getallen over 
hernieuwbare energie en CO2 uitstoot bijgehouden. Helaas staan de getallen 
van 2021 nog niet in de Klimaatmonitor. Vanwege het proces van validatie en 
verificatie zal het CBS deze getallen pas eind 2022 gereed hebben. Er is 
daarom voor de diverse onderdelen van de beleidsopgave een inschatting 
gemaakt. De opwek van hernieuwbare energie wordt mede op basis van de 
RES-monitor nauwkeurig in ons Datahuis Drenthe bijgehouden. Voor de 
Expeditie Energieneutraal Wonen worden (niet gevalideerde) cijfers van de 
netbeheerders gebruikt om deze inschatting te maken. De toename in 
thuisladen, corona en gestegen energieprijzen zijn echter ook van grote 
invloed op de cijfers. Het daadwerkelijke energiegebruik, en de mogelijke 
impact van de uitvoering van de EnergieTransitieAgenda hierop, is alleen op 
basis van de CBS getallen ex post te evalueren. 
Voor de gehele beleidsopgave 5.1 geldt dat de projecten die nodig zijn/waren 
om de concrete percentages uit de gestelde doelen te behalen naar 
tevredenheid zijn uitgevoerd. Daarom staan deze resultaten op groen. 

PvdA 51 Beleidsopgave 7.2 (p. 166: Bedrijfsvoering DIV): hoe 
verhoudt zich deze status t.a.v. de archief wettelijke 
verantwoordelijkheden van GS als zorgdrager en welke 
risico’s loopt de provincie hierin? Welk e-Depot wordt op 
aangesloten en welke afspraken met de archiefinstelling 
liggen hieraan ten grondslag? 

Het resultaat om te komen tot een archiefoplossing om de selectie en 
vernietiging te borgen binnen de digitale samenwerkingsomgeving loopt 
vertraging op vanwege de technische complexiteit. In 2022 komt een 
technische oplossing beschikbaar, uit testen zal blijken of deze voldoet aan de 
gestelde eisen.   
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Deze status heeft vooralsnog geen risico's t.a.v. de archief wettelijke 
verantwoordelijkheden.   
 
Ten aanzien van de aansluiting op het e-depot loopt er een driejarige pilot met 
het Drents Archief. Na deze pilot wordt besloten hoe daadwerkelijk de 
aansluiting op een e-depot gerealiseerd kan worden. 

PvdA 52 p. 194: is het storten van 5 miljoen in een 
Monumentenfonds een concreet resultaat? In welke 
vorm draagt dit bij aan de geplande doelstelling? 

De storting in het Drents Monumentenfonds maakt continuering van het 
succesvolle behoud- en herbestemmingsbeleid mogelijk en draagt daarmee bij 
aan de doelstelling. 

PvdA 53 P. 153: Ondersteunen Drentse Zorgtafel. De lobby is 
doeltreffend. Kan worden aangegeven waar dat uit 
blijkt? 

Wij zien de deelname van het Ministerie van VWS aan de Drentse 
Gezondheidstafel (Voorheen: Drentse Zorgtafel) als zeer doeltreffend. 
Ook een mooi resultaat is de totstandkoming van de ‘Drentse regiodoorbraak 
positieve gezondheid’, waarin de deelnemers van de Gezondheidstafel 
benoemen wat er nodig is bij de inrichting van toekomstige zorg in onze regio. 
Deze is in juni 2021 aan het Ministerie van VWS overhandigd.  
Tot slot is onderdeel van de lobby dat de deelnemers aan de Gezondheidstafel 
deze regiodoorbraak onder de aandacht brengen van hun netwerken. 

PvdA 54 P 152: Opzetten Platform Armoede. De website is 
opgezet maar functioneert het naar verwachting; wordt 
er gebruik van gemaakt? 

De website functioneert naar verwachting. De afgelopen maand april hebben 
145 bezoekers de website bezocht. Voor onder meer het Drenthe brede 
project samenwerking met ervaring, het Drenthe brede project dynamische 
leeromgeving van de Alliantie van Kracht en andere evenementen die met 
armoede te maken hebben, biedt deze website een mooi platform. 

PvdA 55 Beleidsopgave 6.3 We missen de Jongerenraad en 
Adviesraad Toegankelijkheid in de overzichten. 

Adviesraad Toegankelijkheid  
Op p. 143 wordt onder de successen van sociaal aangegeven dat de 
provinciale Adviesraad Toegankelijkheid in 2021 van start is gegaan. Het 
betreft een pilot van twee jaar (t/m februari 2023). De adviesraad heeft een 
informeel karakter en heeft als doel het provinciaal bestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies te voorzien op het gebied van toegankelijkheid over 
voorgenomen beleid of voorgenomen uitvoering van beleid. Er liggen 
momenteel vier adviesopdrachten bij de adviesraad: 1) toegankelijkheid vaste 
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expositie Drents Museum, 2) toegankelijkheid recreatieve fietspaden, 3) 
toegankelijkheid provinciehuis en 4) toegankelijkheid website Provinciale 
Staten. 
 
Jongerenraad 
De jongerenraad valt onder de beleidsopgaven van programma 1 ‘Besturen en 
samenwerken: kijkend over grenzen heen’. Op p. 19 wordt onder succes van 
programma 1 aangegeven dat de Jongerenadviesraad Drenthe (JAR Drenthe) 
zich in 2021 heeft laten horen op diverse onderwerpen, waaronder de 
regionale energiestrategie. 

PvdA 56 P 147: Culturele infrastructuur. Kan iets meer worden 
aangegeven over de redenen waarom dit stagneert? 

Het netwerk van het Noordelijke talentprogramma Station Noord wordt 
getrokken door een partij uit Groningen. Hun netwerk binnen Drenthe moet 
nog verder uitgebouwd worden. Aan deze partij is daarom gevraagd om hier 
extra energie op te zetten en om met een plan te komen om Drentse talenten, 
productieplekken en speellocaties in Drenthe beter te betrekken. 

 


