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1. Opening 

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur, Be-
stuur en Economie van woensdag 18 mei 2022. Van harte welkom de fractiemedewerkers, de 
pers, het publiek op de publieke tribune. Een speciaal woord van welkom aan onze vaste gast, 
mijnheer Dilling uit Gieterveen, die ook vandaag weer met ons mee luistert, Statenleden, gede-
puteerden, welkom ook aan de commissaris, die voor Agendapunt 7 aanwezig is, maar nu alvast 
haar warmte in ons midden brengt. Dus dat is helemaal goed. Het is vandaag een mooie dag. 
Het is prachtig weer en dat houdt natuurlijk in dat ik aan u allen graag het verzoek doe, dat als 
u in uw bijdrage iets hebt opgenomen wat een van uw voorgangers al heeft uitgesproken, dan 
bewijst u iedereen, inclusie uzelf, een hele goede dienst door uw eigen bijdrage iets in te korten. 
Tenzij het zo belangrijk is om het nog te herhalen, dan mag u dat natuurlijk doen. Maar ik wou 
de suggestie graag meegeven. Er is een afmelding ontvangen van de heer Velzing van de fractie 
Forum voor Democratie. De heer Van der Meijden van de SP-fractie is ook niet aanwezig, die laat 
zich vervangen door de heer Moinat. Welkom. En ook de heer Blinde van JA21 is niet aanwezig. 
Daarmee zijn er in ieder geval voldoende mensen wel aanwezig en kan de vergadering regle-
ment plaatsvinden.  

2. Vaststelling van de agenda 

De voorzitter: Agendapunt 2 is Vaststellen van de agenda. Iedereen akkoord met deze agenda? 
Dat is het geval.  

3. Mededelingen 

De voorzitter: Dan gaan wij verder met Agendapunt 3, Mededelingen. Dit waren de mededelin-
gen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2022 en de Lijst van toezeggingen 

De voorzitter: en dan gaan we verder met Agendapunt 4, de Besluitenlijst en de Lijst van toezeg-
gingen. Heeft er iemand iets te melden over de besluitenlijst? Dan is die daarmee vastgesteld. Is 
er nog iemand die iets wil zeggen over de Toezeggingenlijst? Ook dat is niet het geval.  

5. Ingekomen stukken 

De voorzitter: Dan gaan we verder met de Ingekomen stukken, Agendapunt 5. Toegezonden is 
een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.15 en B.1 t/m B.4. Er konden schriftelijke vragen wor-
den gesteld en die zijn ook gesteld. Er zijn twee agenderingsverzoeken: De brieven onder A.11 
en A.12. De een heeft te maken met de conclusies en de lessen uit de zandcasus die we hier eer-
der hebben besproken en de ander gaat dan over de financiële afwikkeling daarvan. De fracties 
van D66 en JA21 hebben gevraagd om dit te agenderen. Is dat nog steeds het geval? Dat is het 
geval, zie ik. Dan neem ik aan dat deze brieven en één agendapunt kunnen worden opgenomen 
en dat de onderbouwing tijdig zal worden ingeleverd. En dat kan uiterlijk aanstaande vrijdag 
om 9.00 uur. 
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De voorzitter: Ja, dat zullen wij doen. De onderbouwing is reeds gereed, dus die wordt naar de 
griffie gestuurd.  
 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Mijnheer Omlo knikt ook instemmend. Prima. Dan is er een vraag 
binnengekomen naar aanleiding van de brief B.1. Aangezien we hier afgesproken hebben dat 
de voorzitter die vragen stelt, zal ik hem hier even stellen. De fractie van de VVD zegt dat zij be-
nieuwd is naar de reactie van het college op het Rapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Dren-
the, zoals vermeld in de brief van de VDG. We zouden graag een brief ontvangen met een reac-
tie op de conclusies en aanbevelingen. De vraag is aan het college of dit kan worden toegezegd. 
Ik geef daarbij het woord aan gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, het antwoord is ja. Misschien moet ik nog even duiden, er is 
een bijeenkomst aangekondigd in de brief. Daarin zal het rapport ook worden toegelicht. Het is 
de bedoeling naar aanleiding van die bijeenkomst in de voorbereidingsgroep een reactie te for-
muleren op de aanbevelingen. Die zullen ook in ons college worden behandeld en daarna zult u 
daar ook van op de hoogte worden gebracht. En dan is het aan u om daar verder met elkaar 
over te spreken, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie een tevreden reactie bij de VVD-fractie. Dan hebben we daar-
mee de ingekomen vragen beantwoord. 

6. Rondvraag 

De voorzitter: we gaan over naar Agendapunt 6. Dat is de rondvraag en voor de Rondvraag 
heeft zich gemeld de fractie van de VVD over het behoud van Defensie in de Johan Willem Fri-
sokazerne in Assen. Ik geef graag het woord aan mevrouw Meeuwissen en die gaat dat hier 
doen, denk ik.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja voorzitter. Dank u wel. Afgelopen vrijdag hebben wij de Kamerbrief 
kunnen lezen van de staatssecretaris over het vastgoedbeleid van defensie. Helaas staat daarin 
te lezen dat nog steeds het voornemen is om te vertrekken uit de kazerne in Assen. Ook hebben 
wij van het college vernomen dat we onze lobby nog steeds gaan doorzetten met volle kracht 
richting Den Haag, vanuit hier en vanuit Assen zelf. Maar we vragen ons af of er nieuwe argu-
menten toegevoegd kunnen worden aan deze lobby, omdat kennelijk de lobbyargumenten tot 
nu toe niet zwaar genoeg zijn gebleken om het besluit anders te doen laten uitpakken. We zien 
wat haakjes in de brief van afgelopen vrijdag, bijvoorbeeld dat ze zeggen: We willen dichtbij 
een stad zitten, zodat we verzekerd zijn van arbeidspotentieel. Zo zijn er nog een aantal argu-
menten: Verduurzaming koppelen aan andere maatschappelijke doelen. Zo zijn er nog een paar 
haakjes in de brief. Onze vraag aan het college is, zien we kans om extra argumenten te verza-
melen die de lobby meer kracht kunnen bijzetten?  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan geef ik het woord aan gedeputeerde Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel. Ook de VVD dank voor de vragen, want het kan 
wat ons betreft het college niet genoeg benadrukt worden hoe wij willen gaan voor het behoud 
van de kazerne. En alle argumenten die daarbij, waar u ons ook toe dwingt en oproept om daar-
mee te komen, zullen wij met allebei de handen aangrijpen. Voorzitter, maar laat helder zijn: 
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Wij gaan voor het behoud van de kazerne. En de VVD-fractie geeft aan, de staatssecretaris heeft 
misschien de argumenten niet goed gewogen of nog niet voldoende. De Kamer heeft natuurlijk 
nog het laatste woord en wij weten ook dat er in de kamer wel degelijk een aantal partijen zijn 
die nog steeds willen gaan voor de kazerne. Ik wil ook wel even een aantal dingen melden. De 
brief zal aanstaande vrijdag komen en daar staat opnieuw het voornemen in om Assen samen te 
voegen met Havelte. Mijn vraag is ook even: Wat gebeurt er met de mensen, de militairen die nu 
gelegerd zijn in Havelte? Daar wordt niet over gesproken. En ik zeg maar heel eerlijk, het is voor 
mij niet een automatisme. En dan moet u maar van mij aannemen dat we ook wel geluiden ho-
ren dat het zou kunnen zijn dat de mensen van Havelte naar elders gaan. Du wat het in het to-
taal betekent, is ook nog de vraag. Aanstaande maandag is er een overleg waar onze commissa-
ris, de burgemeester, burgemeesters van Westerveld en Steenwijk en de commissaris van Overijs-
sel… Dat geeft trouwens ook een beetje aan hoe zij de ligging van de kazerne in Havelte zien, 
want het is niet voor niets dat ook de burgemeester van Steenwijk en de commissaris van Over-
ijssel een beetje voor een eerste gesprek over uitleg van de brief… Er is onderzoek toegezegd. 
Hij wil graag met ons in overleg over de vervolgstappen. Voor ons is de vervolgstap helder. Wij 
gaan voor het behoud van de kazerne. Dan richting de vragen van de VVD, voorzitter. Studen-
tenaanvoer. Wij hebben in Drenthe denk ik… Er is net iets gesproken over een ecosysteem, en 
mevrouw Vedelaar en ondergetekende hebben ook al eens een toelichting gegeven hoe wij sa-
menwerken met onze kennisinstellingen en hoe daar de verhoudingen in zijn. Wij geven aan… 
en we zullen alles doen om de verbinding tussen onze kennisinstellingen, onze onderwijsinstel-
lingen te zorgen dat die er ook is met Defensie. Tegelijkertijd moet ik constateren dat het aantal 
banen, ik pak ook maar even de gevangenissen, maar het geldt hetzelfde voor Defensie, in 
Noord-Nederland relatief gezien altijd nog redelijk aanwezig was en elders in het land zelfs veel 
slechter waren. Voor de gevangenissen was dat heel pregnant om ook nog te kiezen, waar het 
in Veenhuizen goed geregeld was, om hier te blijven, ook met de kwaliteit. Verduurzaming vast-
goed is een andere vraag van u. En dan gaat misschien niet over deze specifieke vragen, maar u 
zegt eigenlijk: Zijn er nog meer? Maar wat we wel weten, is dat ook de brief van het maatschap-
pelijk middenveld, waar heel veel ondernemers en verenigingen bij betrokken waren, ook ge-
zegd hebben: Wij willen graag in gesprek met Vastgoed om te kijken of wij daar een rol in kun-
nen spelen. Maar nog een keer, Defensie zit er nu in, maar het is Rijksvastgoed, het is een rijks-
monument. Het Rijk is wat ons betreft op alle momenten verantwoordelijk. U kunt zelfs zeggen, 
ik durf de stelling aan: Misschien hadden ze dat eerder moeten nemen, dan hadden ze nu geen 
achterstand gehad om de gebouwen hier in goede staat van dienst te hebben, zodat er goed ge-
werkt kan worden. En ik kijk even, wij zijn geweest bij Dienst vervoer en ondersteuning. We 
hebben daar kunnen concluderen dat die er geweldig uitzien en dat ze echt heel trots zijn om 
hier te zitten en ook zeer tevreden zijn dat ze hier zitten. En dat zou je dus ook kunnen uitbrei-
den. Verbindingen met andere maatschappelijke doelen van het Rijk. Wij gaan ernaar kijken, we 
zullen uw vragen ook zo opvatten. Er zijn meer mensen die zich melden, die wel een rol willen 
spelen in de lobby. Wij rekenen dan ook weer op de fracties zoals u hier zit. Maar wij zullen alles 
aangrijpen, zowel maandag in een gesprek, als daarop. Want de staatssecretaris hoeft nog niet 
op korte termijn te rekenen dat wij meegaan in een gesprek om Assen te sluiten. We gaan eerst 
eens in gesprek over welke weging heeft hij gemaakt. Wat ons betreft over wat wij aangereikt 
hebben, over het banenverlies. We hebben al eerder aangegeven, kijk ook naar het banenverlies 
bij de NAM. Wat betekent dit? Kijk naar arbeidsmarktregio. Wat gebeurt er in Havelte? Wat zijn 
de echte kosten om Assen wel weer up to date te maken, zoals met de gevangenissen gebeurt. 
Kortom, er zal nog heel veel water door de Drentse Aa moeten, maar ons college en het college 
van de gemeente Assen is nog zo ver niet. Ik hoop dat ik hiermee richting u voldoende… Ik zou 
bijna zeggen, wij proberen weer munitie te verzamelen voor de nieuwe gesprekken. Voorzitter, 
dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vanuit andere partijen eventueel nog verduidelijkende vragen? 
Ik zie een hand bij mevrouw Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Eigenlijk twee vragen voorzitter. Zoals u weet maakt mijn fractie zich 
ook erg druk over het behoud van de kazerne. Ik beluister de inzet van de gedeputeerde en hij 
zegt: Wij zijn zover nog niet. Is dat een manier van Drents praten, of zit daar ruimte in dat op 
termijn het college wel zover is? De tweede vraag is: Op wat voor manier worden wij ook op de 
hoogte gehouden van bijvoorbeeld de gesprekken die gevoerd worden, zodat we daar in onze 
lobby op kunnen anticiperen?  
 
De voorzitter: De heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: De eerste voorzitter, 100%, reken er maar op, wij willen ook niet zo ver 
zijn dat het een Drentse verspreking… mij als geboren Drent zal dat wel vaker gebeuren, maar 
wij willen gewoon niet de sluiting van de kazerne. Laat dat helder zijn. No way. Dat heb ik al 
een keer eerder aangegeven. Het tweede is: Wij zullen u, maar ook andere partijen die ons wil-
len steunen, op de hoogte houden van de gang van zaken. We weten ook bijvoorbeeld met de 
ChristenUnie-fractie in Den Haag, dat er goed overleg is en we kennen ook de standpunten van 
andere fracties. Wij zullen zeker hen voeden en andere voeden om onze argumenten kracht bij 
te zetten richting het besluit dat er straks moet komen. Waar wel op gekoerst wordt, is volgens 
mij voor de zomer een besluit. Nou, dat zijn denk ik… De komende maanden zullen we daar nog 
veel… zult u en wij daar nog veel van horen. Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie een hand bij de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Ja voorzitter, nog een hele korte aanvullende vraag. Dank voor het uitge-
breide antwoord vanuit de gedeputeerde. Wordt er in de gesprekken die nu gehouden zullen 
gaan worden, ook justitie voorzieningen meegenomen? Ik was blij met het woord gevangenis, 
dat u in uw antwoord verwerkte, maar kunt u daar nog iets over zeggen?  
 
Gedeputeerde Brink: Volgens mij, bij de analyse is al een keer gemaakt… ik heb hem niet hele-
maal… Er zijn natuurlijk verschillende ministeries die hiermee annex zijn. Ik kijk ook even naar 
de rijksgebouwen. We weten ook al, in januari/december is al gesproken dat EZ op de hoogte 
was. Want toen ze vanuit defensie kwamen, wisten ze bijvoorbeeld van Drenthe 4.0 en het ba-
nenverlies bij de NAM. Ze hadden zich goed voorbereid, zeg ik maar even, met een aantal colle-
ga's. Dus wij zullen verschillende ministeries, verschillende woordvoerders benaderen. De Dienst 
Vervoer en Ondersteuning is er ook een, die weer onder een ander ministerie valt, maar die hier 
wel heel erg tevreden is en hier ook graag wil blijven. We zullen dan ook gaan kijken, hoe kun-
nen we bij de opleidingen, zoals de VVD ook noemt… Kun je daar nog versterking aanbrengen, 
want er is hier wel veel gebeurd. Er is ook iets gebeurd in investeringen in sportvoorzieningen. 
Er is hier echt de laatste jaren nog wel iets gebeurd, alleen het grote kazernegebouw is natuur-
lijk verouderd en aan modernisering toe en ook aan verduurzaming toe. Daar zijn we het over 
eens. Maar de gebouwen in Den Haag zijn trouwens ook aan verduurzaming toe, dus daar moet 
de slag ook gemaakt worden. Maar ik vind wel, en dat wil ik nog een keer benadrukken, blijk-
baar is het besef wel geland, maar heeft niet geleid tot een ander voorstel. Maar dat Havelte, en 
nogmaals, wij zijn trots op Havelte, de gemeente Westerveld is Drenthe, als je aan de achterkant 
van de kazerne eruit stapt, ben je wel in Steenwijk, maar dat het besef blijkbaar is van: Nou 
gaan we de commissaris van Overijssel ook uitnodigen voor de kazerne hiernaast. Dat geeft wel 
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iets aan dat zij ook wel zien dat het toch wel een heel ander gebied is. Het is wel ongeveer 
Utrecht en Amsterdam. Die denken ook niet altijd gelijk. Het zijn twee verschillende provincies. 
Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kom ik terug bij mevrouw Meeuwissen en vraag of het wat u be-
treft voldoende is beantwoord nu.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Ja, dank u wel voorzitter en dank aan het college. Wij horen graag, als er 
nieuwe inzichten zijn, of aanvullende inzichten, of haakjes zijn die wij ook zelf kunnen gebrui-
ken in de in de lobby… Dan horen wij die graag. Dank u wel.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ieder haakje en ieder argument zullen wij ook met u delen, zo-
dat u ook uw fractie en de fracties in de Tweede Kamer of waar dan ook, kunnen voeden. Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we daarmee Agendapunt 6 tot een goed einde gebracht. 

7. Uitvoering motie ‘Niet onder mijn neus’ (M 2021-42); Statenstuk 2022-57 

De voorzitter: we gaan naar Agendapunt 7. En dat gaat over de uitvoering van de motie ‘Niet 
onder mijn neus’, M 2021-42. Dat gaat eigenlijk over het herkennen, het adresseren en daarmee 
het tegengaan van ondermijning in deze provincie. De spreektijd die is afgesproken voor de 
fracties bedraagt 2 minuten. De beantwoording zal straks door de commissaris plaatsvinden. Ik 
geef als eerste het woord aan de heer Schomaker van de Partij van de Arbeid en daarna de heer 
Schoenmaker.  
 
De heer Schomaker: Voorzitter dank u wel. Samen met de ChristenUnie heeft de Partij van de 
Arbeid het initiatief genomen voor deze breed gesteunde motie ‘Niet onder mijn neus’. We zijn 
content dat de uitvoering van de motie, waarvoor wij enkele suggesties hebben gedaan, zijn be-
slag krijgt. We zijn blij dat een aantal gemeenten al in de startblokken staat. Temeer omdat de 
problematiek, gelet op de berichtgeving, helaas nog zeer actueel is. De ondernemingsbijeen-
komst die een aantal Statenleden medio 2021 heeft bijgewoond, sprak zeer tot de verbeelding. 
Het gepresenteerde was alarmerend te noemen. Middels de containers was te zien hoe produc-
tieprocessen van de diverse drugs plaatsvonden. Tevens werden herkenningssignalen gepresen-
teerd. Voorzitter, er zijn de nodige herkenningssignalen waarvan het goed is dat ze gekend wor-
den door het grote publiek. Ter illustratie noem ik een rijtjeshuis, waarvan in de winter op het 
dakdeel boven een tussenwoning de sneeuw gesmolten is. Ook het herkennen van vaten speelt 
een grote rol. Het drugslab in Dalen werd destijds opgerold naar een anonieme getuigentip dat 
er met vaten werd gesleept bij een boerderij. Aan jonge mensen wordt soms gevraagd even er-
gens een pakketje te bezorgen tegen een behoorlijke vergoeding. Kennis van dit soort praktij-
ken kan voorkómen dat de jeugd instemt met een dergelijk verzoek. Voorzitter, wij zijn belang-
stellend naar de uitvoering en willen graag eens een gestalde container bezoeken, om ons op de 
hoogte te stellen van hoe het publiek hiermee omgaat. Voorzitter, tot zover. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met mijnheer Schoenmaker van Sterk Lokaal 
Drenthe en die wordt straks gevolgd door de heer Omlo. Het woord is aan de heer Schoenma-
ker.  
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De heer Schoenmaker: Dank u wel voorzitter. Voorafgaand kunnen we ons eigenlijk aansluiten 
bij de woorden van de heer Schomaker, die zojuist uitgesproken zijn. Daar herkennen wij ons 
volledig in en zo zien wij dat eigenlijk ook. Ik zal het kort houden. Het is goed om te lezen dat 
er mede door deze motie ‘Niet onder mijn neus’ concrete plannen zijn om een brede campagne 
te starten, om inwoners te leren herkennen wat de signalen van de drugscriminaliteit zijn en dat 
dus ook weten te adresseren. De aanpak wordt in het stuk in grote lijnen beschreven en kan re-
kenen op de steun van Sterk Lokaal Drenthe. Met de vier besluitpunten kan onze fractie dus ook 
gewoon instemmen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Omlo van JA21 is inmiddels onderweg en u wordt straks ge-
volgd door mevrouw Dikkers. Het woord is aan de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u wel voorzitter. De georganiseerde criminaliteit zoals drugsproductie en -
handel, ondermijnt en ontwricht de Drentse samenleving. Dat zien we dagelijks in de krant. Het 
rustige Drenthe lijkt tegenwoordig zelfs een serieuze rol te spelen in de wereld van synthetische 
drugs. Dit gaat gepaard met allerlei gevaren. Ik noem het gevaar van beïnvloeding en infiltratie 
door omkoping en bedreiging, dat ligt op de loer. De gevaren die gepaard gaan met drugsver-
slaving en hele gezinnen kapotgemaakt, het gevaar van een onleefbaar platteland. Voorzitter, 
een veelgehoorde open deur is dat criminaliteit niet mag lonen. Maar criminaliteit loont te vaak 
wel. De PvdA benoemde het ook al. Jongeren kunnen vallen voor de lokroep van het snelle 
drugsgeld. Naast de reguliere harde aanpak is het ook voor JA21 Drenthe belangrijk dat de om-
geving doorkrijgt wat er gebeurt in hun buurt, tegenover het speeltuintje in de lege schuur aan 
de overkant. Daarom is deze campagne cruciaal. Mensen moeten leren hoe we deze criminaliteit 
herkennen, maar ook het durven melden hiervan is een essentieel onderdeel. In de uitvoering 
van deze motie wordt gesproken dat de voorlichtingscontainers op vele plekken in een ge-
meente zichtbaar zal zijn: Scholen, gemeentehuis, winkelcentra et cetera. We vragen wel af hoe 
haalbaar is dit? Dit ook gezien, dat werd ook benoemd in het stuk, dat de druk op de gemeente 
en op de ambtenaren enorm is. Toch uitermate belangrijk dat we hierop inzetten om ondermij-
ning keihard aan te pakken. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Omlo. Dan mevrouw Dikkers van de SP-fractie en daarna me-
vrouw Meeuwissen. Het woord is aan mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Ik kan heel kort zijn. De voorgestelde aanpak lijkt ons 
een aansprekende. De inwoners kunnen zich via die ondermijningscontainers op de hoogte stel-
len, heel praktisch, een haalbare uitwerking. We stellen met plezier het hiervoor gevraagde bud-
get beschikbaar op de voorgestelde wijze en zijn benieuwd naar de reacties en de effecten. Wat 
ons betreft een hamerstuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Meeuwissen van de VVD-fractie en daarna de heer Up-
pelschoten. Het woord is aan mevrouw Meeuwissen.  
 
Mevrouw Meeuwissen: Dank u wel voorzitter. Ook de VVD maakt zich zorgen over de ondermij-
ning, ook in Drenthe. Lange tijd leek het iets meer van Zuid-Nederland. Een paar jaar geleden las 
ik het boek van Tops en Tromp, ‘De achterkant van Nederland’. Ik raad het u allen aan om dat 
eens te lezen. De schellen vallen echt van je ogen hoe zo iets werkt. En ja, dan bekruipt je ook 
wel het gevoel van: Hoe kan je dit nou tegengaan, hoe kan je dit nou stoppen? Het is gewoon 
heel erg ingewikkeld. Helaas is ook inmiddels in Noord-Nederland ondermijning, ik wil niet zeg-
gen aan de orde van de dag… maar het komt steeds vaker voor. Dus het is heel goed dat we hier 
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een steuntje aanbieden om het tegen te gaan. Dus wij zijn akkoord met het voorstel. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met mijnheer Uppelschoten van de PVV-fractie 
en daarna met mevrouw Van den Berg. Mijnheer Uppelschoten, u heeft het woord.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Wij hebben hier ook de container be-
zocht die hier neergezet is, gezien wat de container te bieden heeft, vooral in het duidelijk ma-
ken van activiteiten die drugsproductie betreffen en het herkennen daarvan. We zijn heel blij 
dat die € 100.000,-- beschikbaar gesteld wordt. We hebben wel het gevoel van: Het is maar een 
heel klein iets om tegen het grote geld en de grote business van een hele drugshandel in te 
gaan. Dus het gevoel dat we iets doen, natuurlijk doen we iets, maar ook een heel grote be-
scheidenheid: Levert dit wel op wat wij eigenlijk beogen? Het tweede is: Er staat ook in de noti-
tie dat de uitvoering mogelijk moeilijk kan worden, omdat gemeenten druk bezig zijn met de 
opvang van vluchtelingen. Dus dat de inzet van de gemeenten misschien beperkt zou worden. 
Dat zouden we heel zonde vinden.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, u heeft een interruptie van de heer Schomaker.  
 
De heer Uppelschoten: Dat is mooi.  
 
De heer Schomaker: Mijnheer Uppelschoten, u zei: Het is maar een heel klein iets tegen deze 
grote criminele wereld. Maar het is toch wel een hele belangrijke schakel, als je de man in de 
straat breed vertelt, breed op de hoogte stelt, van de herkenning. Stelt u zich voor hoeveel ano-
nieme tips dit kan opleveren en hoeveel je daar spelenderwijs mee zou kunnen onderscheppen.  
 
De heer Uppelschoten: Ik zeg, ik was zelf al onder de indruk van het bezoek aan de container en 
ben ook wat wijzer geworden hoe je het kunt herkennen. Dus ik neem aan dat mensen die met 
de container te maken krijgen, dat dan ook hebben. Maar ik heb zelf wel het idee: Die wereld is 
zo professioneel. De maatregelen die wij nemen om het te herkennen, ze zullen vast wel weer 
zo slim zijn of zoveel geld ervoor over hebben dat ze nieuwe methodes verzinnen, waar de 
drugscontainer helaas nog geen antwoord op is. Dus dat is het bijna wanhopige gevoel wat ik 
heb, als je bezig bent deze drugscriminaliteit te bestrijden, terwijl wij ervan uitgaan dat het heel 
nodig is. En natuurlijk is de container een heel goed middel, maar het is maar een heel klein on-
derdeeltje.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schomaker.  
 
De heer Schomaker: Toch nog eventjes. Als u nog even kijkt naar het ene geval, dat drugsgebeu-
ren in Dalen. Dat is op een gegeven moment via een anonieme tip gegaan. Men ziet vaten ver-
sleept worden. Dus ik denk toch echt dat we hier een onmisbare schakel hebben.  
 
De heer Uppelschoten: Ik bestrijd niet het nut van de container. Ik heb hem zelf gezien en de ac-
tiviteiten mee mogen maken, dus dat is het punt niet. Maar ik zou bijna zeggen: We besteden 
nu € 100.000,-- aan het mogelijk maken van die drugscontainers, om die overal te plaatsen. Of 
overal, ik weet niet om hoeveel containers het zal gaan. Misschien meer nog dan die ene die we 
nu hebben. Maar het besef, we hebben met hele professionele tegenstanders te maken, die 
weer nieuwe methodes vinden om toch dingen te doen… Het is ook een beetje anticiperen op 
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wat wij zouden moeten doen. Want nu herkennen we de oude signalen, en er zullen ongetwij-
feld weer nieuwe dingen verzonnen worden, hoe blijven we het aanpakken? Dat is eigenlijk een 
beetje de zorg die ik heb. Maar van harte steunen we dit.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat was de bijdrage van mijnheer Uppelschoten. Dan gaan wij verder 
met mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie en daarna heb ik als laatste spreker staan in het 
rijtje de heer Van Dekken van het CDA. Mevrouw Van den Berg, u heeft het woord.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u voorzitter. En dank aan het college voor dit voorstel naar aan-
leiding van onder andere de motie van de PvdA en mijn fractie. Heel mooi dat er nu stappen ge-
zet worden en we mensen bewust gaan maken van drugscriminaliteit en hoe ze dat kunnen her-
kennen. Dat is heel erg nodig. Deze campagne is echt gericht op een fysieke campagne, waarbij 
mensen de signalen leren kennen. De motie sprak ook over een online campagne. Dus mijn 
vraag aan het college is: Wordt daar nog in voorzien, op de een of andere manier? Volgens mij 
heeft ook een dergelijke motie, een campagne die we gaan starten, een breder effect. Ik zie dat 
in de gemeente Westerveld gestart is met de aanpak veilig buitengebied, waarbij bijvoorbeeld 
politie langsgaat bij mensen met lege schuren, om ze te waarschuwen voor de gevaren van ver-
huur aan lieden die daar geen goede plannen mee hebben. Dus er is nog genoeg te doen vol-
gens mij op dit dossier en dat zei bijvoorbeeld de PvdA ook. Deze motie gaat over preventie her-
kennen. Andere belangrijke zaken zijn natuurlijk handhaven, het opruimen van drugsafval. Mis-
schien iets buiten deze range, maar ik ben wel heel benieuwd naar alle reacties van het kabinet 
op de brief van de commissaris daarover, de extra middelen voor ondermijnende criminaliteit. En 
ik las dat de kosten voor het opruimen van de drugsdumpingen, of drugsafvaldumpingen, in 
Brabant ontoereikend zijn. Ik vroeg me af hoe dat hier in Drenthe is. Kortom, volgens mij is er 
genoeg te doen. De ChristenUniefractie staat ook open voor vervolgvoorstellen gericht op ver-
dere preventie. We hopen dat het college blijft zoeken naar vervolgstappen en we denken daar 
graag in mee. Dank u wel voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Van Dekken van het CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Kijk, als je niet weet wat het is, dan kijk je anders 
tegen woorden aan als ondermijning of criminaliteit. Dus dat is best heel lastig. Maar ik denk 
dat we er heel kort in kunnen zijn. Dit is nu eens een voorbeeld van een goede campagne in uit-
voering brengen rondom het herkennen van drugscriminaliteit. Om daar het bureau Drugszaken 
met die ondermijnende containers mee aan de slag te laten gaan, dat is natuurlijk een prima 
idee. Ook invoer van drugs in de havens van Noord-Nederland, je kunt gewoon een hele tijd 
doorgaan. Maar voor wat mij betreft, goed dat we hier zorg voor hebben en aandacht voor heb-
ben. Ik heb eigenlijk alleen maar een vraag rondom: Wat was nou de reactie vanuit bijvoorbeeld 
de Drentse gemeenten rondom dit idee? En een belangrijke ook: Zijn onze partners in de justi-
tieketen nu geïnformeerd, indien er bijvoorbeeld meer meldingen komen vanuit burgers op het 
moment dat men dit bijvoorbeeld meldt, via Meld Misdaad Anoniem geadresseerd wordt? Blijft 
die coördinatie en monitoring daarvan in handen van het RIEC? Ik weet dat onze commissaris 
het RIEC een warm hart toedraagt. Maar vooral daar nog graag wat antwoord bij. Vooral com-
plimenten voor deze mooie afdoening en ook akkoord op de manier waarop dekking wordt ge-
vonden. En dank aan de collega's van de PvdA en de ChristenUniefractie om het over dit onder-
werp nog even te kunnen hebben. Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van Dekken. Dan hebben we daarmee de bijdrage van de 
Statenleden gehad en geef ik graag het woord aan onze commissaris, mevrouw Klijnsma.  
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Commissaris van de koning mevrouw Klijnsma: Dank u wel voorzitter. Vindt u het goed dat ik 
hier blijf zitten?  
 
De voorzitter: Dat sta ik uiteraard graag toe.  
 
Commissaris van de koning mevrouw Klijnsma: Dank u wel. Dank u wel en ook dank voorzitter 
voor het feit dat dit agendapunt nog toegevoegd kon worden. Want, en dan geef ik meteen 
antwoord op de vraag van mijnheer Van Dekken, Drentse gemeenten staan al te popelen om 
hiermee aan de slag te gaan. En dat willen ze ook graag nog voor de zomer doen. Westerveld is 
al voorzichtig van start. Daarom vind ik het heel fijn dat onze Staten ook voor de zomer hier het 
fiat aan willen geven. Want dan kan iedereen gewoon van de wal roeien. En om dan even een 
beetje dat in te kleuren: Westerveld is dus al bezig met de campagne ‘Veilig buitengebied’ en 
die willen ook graag die containers daarbij inzetten, waar u het zeer intensief over gehad heeft. 
De Wolden en Hoogeveen kiezen ervoor om bij evenementen aan te sluiten, dus die containers 
bij evenementen neer te zetten. Meppel wil graag een container hebben bij de Week van de 
Veiligheid. Noordenveld wil een vergelijkbare opzet als Westerveld. Kortom, alle gemeenten zijn 
er mee doende. En ik heb van meet af aan al onze burgemeesters ook meegenomen bij uw initi-
atief, als ik me zo mag uitdrukken, van de zijde van de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie, 
maar zeer breed gesteund in uw Staten. Voorzitter, ik ga even snel de vragen langs. De heer 
Schomaker zegt: Ik zou het eigenlijk mooi vinden om eens een keer een gestalde container te 
bezoeken. Ik zal kijken of dat ergens mogelijk is en dan hoort u van ons waar zo’n container ge-
stald wordt. De heer Omlo, zegt:…  
 
De voorzitter: Mevrouw Klijnsma, mijnheer Schomaker wil u interrumperen.  
 
De heer Schomaker: Nou even een heel korte aanvulling. Ik was ook bij de container in de Sta-
ten, maar het lijkt mij aardig om te zien hoe het publiek daarop reageert. Dus of het ook in de 
praktijk goed loopt, zeg maar. Of we ons doel bereiken op dat gebied.  
 
Commissaris van de koning mevrouw Klijnsma: Nou, dat is ook natuurlijk heel illustratief, dus ik 
vind het zelf ook leuk om dat een keer te gaan bekijken. Misschien kunnen we samengaan. 
Prima. Die container heeft op ons allemaal wel indruk gemaakt. Dat was heel professioneel. En 
dan kun je inderdaad ook kijken met die bril op naar: Wat gebeurt er nou onder mijn neus? Dus 
ik denk dat het heel goed is dat we dat ook breder verspreiden dan alleen maar bij politieke be-
stuurders en politie en justitie. Even kijken. De heer Omlo zegt: De druk bij gemeenten, ambte-
lijk, is al vrij hoog. Maar heer Omlo, het is zo dat het RIEC gemeenten ook echt ondersteund, ook 
op de inhoud en gelukkig heeft het RIEC daar ook capaciteit voor. Dus dat scheelt. Even kijken. 
Mevrouw Meeuwissen haalt Pieter Tops en Jan Tromp aan. Dit is inderdaad heel erg de moeite 
waard om dat boek te lezen. De heer Uppelschoten, die zegt, dit zijn mijn woorden hoor, maar 
het is een soort van een behoorlijke druppel, maar wel op een grote gloeiende plaat. Dat is mis-
schien zo, maar het is ook zo dat het kabinet veel extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor 
alle RIEC-en in Nederland en ons noordelijk RIEC, waar ik behoorlijk bij betrokken ben, zet die 
middelen natuurlijk ook in en kan daardoor die gemeenten ook heel goed ondersteunen. Dus 
dat helpt wel. We hebben natuurlijk niet alleen maar de containers, maar ook flyers die huis-
aan-huis verspreid worden. Er is een online campagne, daar vroeg mevrouw Van den Berg naar 
overigens. Maar die is er en er zijn natuurlijk tal van andere middelen die je in kunt zetten en 
het RIEC is daar ook heel erg inventief in. Dus dat gebeurt ook. Maar feit blijft dat we allemaal 
inderdaad verder moeten kijken dan onze neus lang is en dingen ook moeten willen melden. 
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Even kijken. Dan mevrouw Van den Berg die vraagt: Zijn er voldoende middelen om, als er 
drugsafval gedumpt wordt, het op te ruimen? Dat doen we natuurlijk heel nauw samen met de 
natuurbeheerders. Tot nu toe gaat dat nog. Maar mocht dat niet meer zo zijn, dan laten we u 
dat weten. U vraagt ook naar een reactie van het kabinet op de brief van ons als commissarissen. 
Als die er is, dan laat ik u dat ook weten. En overigens, de reactie van het kabinet is natuurlijk al 
wel dat die extra middelen er zijn. Dus dat scheelt. Dan de heer Van Dekken. Die vraagt naar de 
justitieketen. Nou, die is er heel nauw bij betrokken, ook in de context van het RIEC. We spreken 
natuurlijk per definitie als gemeenten ook met de politie en justitie en de Belastingdienst, die 
horen daar gewoon bij. Dus daar kan ik zeer positief op antwoorden. Voorzitter, dan ben ik al-
leen maar heel blij met het feit dat ik hier een keer heb mogen zitten en dat we op deze manier 
nu met deze campagne van start kunnen, omdat ik merk aan de inbreng van de Statenleden dat 
eigenlijk iedereen zegt: liever vandaag dan morgen. Dus dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Klijnsma. Ik gok dat er niet veel vragen meer zullen nako-
men. Dat denk ik niet, dan concluderen we dat dit stuk als een A-stuk naar PS gaat. En ik zeg 
ook maar namens u dat het ook gewoon erg fijn is dat u hier dan aanwezig bent, want dit is 
echt iets dat we ook met elkaar moeten doen. Helemaal goed, dank u.  

8. Investeringsbudget inrichting IT Hub Hoogeveen; Statenstuk 2022-51 

De voorzitter: Wij gaan verder met Agendapunt 8, Investeringsbudget inrichting IT Hub Hooge-
veen. Daar gaan wij een bedrag voor beschikbaar stellen als u het daarmee eens bent, maar dat 
gaan we zo horen. We hebben 3 minuten spreektijd afgesproken. Na mijn inleiding betekent dat 
dus echt maximaal 3 minuten, het mag korter, en daarna krijgt de heer Brink in eerste reactie 
maximaal 9 minuten. Ik geef op speciaal verzoek als eerste het woord aan de heer Zuur van de 
CDA-fractie en daarna gaan we verder met de fractie van GroenLinks, de heer Pormes. Het 
woord is aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Rijdend over de Griendtsveenweg in Hoogeveen zie je mo-
menteel veel bedrijvigheid om je heen. Aan de ene kant krijgt het spoor een snelle doorrijbocht 
en aan de andere kant zie je dat de bouw van de IT Hub aldaar goed vordert. Gisteravond, reed 
ik er nog even uit belangstelling langs. Jammer eigenlijk dat de reizigers van de intercity’s straks 
nog minder tijd en gelegenheid krijgen om iets van de IT Hub op te vangen. Maar goed, ook een 
snelle spoorverbinding heeft zo zijn voordelen. Mooi dat dan ook de bouw van de IT Hub vor-
dert, want zowel de ondernemers, het onderwijs als de overheid hebben hier grote verwachtin-
gen van voor de komende jaren. Met dit voorstel komt de realisatie van deze impuls voor een 
nog innovatiever Drenthe weer wat dichterbij. En dat vooral door ook door het CDA al langer 
bepleite route, te weten door samenwerking tussen de drie o’s. Maar ook de aanleiding mag 
niet vergeten worden. Het behoud van veel werkgelegenheid in en vergroting van de aantrek-
kingskracht in het zuidelijk deel van onze provincie. Het voorstel had echter wel een technisch 
vragenuur of vragenvuur nodig voor verduidelijking naar de Staten. Wellicht is dat het gevolg 
van een langere doorlooptijd, verschillende fases en diverse spelers, zoals de gemeente Hooge-
veen, de Regio Deal en de provincie. Maar toch heeft het ook wel weer benadrukt, dat het wen-
selijk is om in het vervolg vanuit GS kritisch te blijven op de inhoud van dergelijke voorstellen. 
Onze fractie wil dan ook pleiten voor toch wat meer historieachtergrond en financiële overzich-
telijkheid bij dergelijke voorstellen. We hopen dat onze vragen daar dan ook weer een bijdrage 
aan hebben geleverd. Dank in ieder geval voor de gelegenheid die daartoe gegeven is. Het was 
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zeer verhelderend. Bij dat vragenuur kwam overigens ook aan de orde hoe het staat met de cofi-
nanciering. Onze fractie is blij dat enkele ondernemers en onderwijsinstellingen hun verant-
woordelijkheid in dit kader nemen om een jaarlijkse bijdrage te leveren. We hopen en verwach-
ten dat daarmee en door het beoogde succes van deze IT Hub meer spelers over de streep wor-
den getrokken. De CDA-fractie heeft nog wel wat duidelijkheid nodig inzake de mogelijke met 
name financiële risico’s in de nabije toekomst. Zijn die voldoende afgedekt? Of zijn er afspraken 
gemaakt over wie voor eventuele tekorten van de stichting opdraait voor de komende jaren? 
Natuurlijk hopen wij dat dat niet nodig is. En wij hebben in de beantwoording van de technische 
vragen over de Jaarrekening gelezen dat nog gewerkt wordt aan de rechtsvorm inclusief gover-
nance, maar vragen toch nu al aandacht ook voor de risico's. Onze fractie wil de IT Hub veel suc-
ces wensen en laat zich na ingebruikneming graag een keer ter plekke voorlichten over de ge-
starte activiteiten en hopelijk eerste successen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. We gaan verder met de heer Pormes van de GroenLinks-fractie en 
daarna met de heer Steenbergen. Het woord is aan de heer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Wat zouden wij moeten doen zonder ons financiële 
kompas Gert-Jan Zuur? Tijdens de bijeenkomst van 12 mei heeft hij zoveel vragen gesteld, waar-
door een inbreng nauwelijks nog nodig is. Bovendien ook mijn felicitatie aan het college en het 
ondersteuningsteam bij het beantwoorden van zoveel vragen. Voorzitter, wij stemmen uiteraard 
in met dit voorstel. Ik heb wel een punt en dat heeft de heer Zuur ook al gezegd, het gaat met 
name om het zoeken naar additionele middelen. Misschien dat de gedeputeerde ons kan mee-
nemen, meer inzicht verschaffen in de kansen en bedreigingen en hoe schat hij dat in voor de 
nabije toekomst? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, zeker. Dan gaan we verder met de heer Steenbergen van Sterk Lokaal 
Drenthe en daarna met mevrouw Uildriks van D66. Mijnheer Steenbergen, u heeft het woord.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, ik kan heel kort zijn. Wij waren positief, zijn positief en blijven 
positief over de IT Hub die op dit moment inderdaad aan de Griendtsveenweg gebouwd wordt. 
Het triggerde mij even van die spoorboog. Mijnheer Brink weet onze discussie van vroeger nog 
wel, want nu de spoorboog gebouwd wordt, komt er zeker geen intercity en zullen de studen-
ten vanuit Groningen die ook naar de IT Hub gaan, zeker niet meer in de intercity naar Hooge-
veen kunnen. Jammer. Dat is een gemiste kans, maar heel blij met de IT Hub. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel dan mevrouw Uildriks van D66, en daarna mevrouw Dikkers. Het 
woord is aan mevrouw Uildriks.  
 
Mevrouw Uildriks: Voorzitter, door het inrichten van een IT Hub in Drenthe behouden wij IT ta-
lent voor onze bedrijven in Drenthe en kunnen we de digitale transitie in het bedrijfsleven een 
impuls geven. Deze ontwikkelingen zijn essentieel voor de economie en de welvaart in onze re-
gio. Juist een mooie samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen en het bedrijfsleven is 
een opsteker voor Drenthe en biedt hoop voor de toekomst op dit gebied. Dat het Rijk, de pro-
vincie en de gemeente hierin samen opgaan om dit mede te realiseren, kunnen wij als D66 na-
tuurlijk steunen. De bedragen waren grotendeels al afgesproken en het grootste deel is al gere-
aliseerd. Wij zijn blij dat de voorbereidingen nu in een afrondende fase zitten en we straks, als 
alles klaar is, kunnen gaan starten met de uitvoering van de IT Hub en de studenten werkelijk 
aan de slag kunnen gaan. D66 gaat akkoord met het voorstel om de begroting te wijzigen om 
deze middelen vrij te laten komen. De enige vraag aan de gedeputeerde is wie de regie heeft 
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over het aantrekken van nog meer partners of bedrijven bij de deze IT Hub, zodat het nog bre-
der gedragen gaat worden, en welke stappen daarin nu worden gezet. Dank u voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Uildriks. Mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Eén regeltje, dat mag ik wel vanaf de plek doen?  
 
De voorzitter: Ik sta u dat voor deze keer toe.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u. Het Statenstuk riep bij ons in eerste instantie wel wat vragen op, 
maar na de technische toelichting zijn die eigenlijk allemaal beantwoord en wij zijn gewoon ak-
koord met het logische vervolg van dit traject, want waar je aan begint, moet je ook vervolg aan 
geven. Het is niet meer dan dat. Dus tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik heb scherp opgelet en dankzij de komma’s was het inderdaad één 
zin. Dus helemaal goed. Mijnheer Omlo van JA21 en daarna mijnheer Uppelschoten. Het woord 
is aan de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u wel voorzitter. Zoals al eerder is geconstateerd, geeft het stuk bij het le-
zen in eerste instantie veel verwarring. Maar door de technische bijeenkomst vorige week 
woensdag en dan mede door de uitstekende vragen van de heer Zuur is er veel onduidelijkheid 
weggenomen. Onze fractie zal dan ook akkoord gaan met het voorstel. Een vraag blijft nog wel 
hangen. Het gaat over het benoemen van het scenario waarbij de provincie panden in eigendom 
houdt. Bij de briefing van vorige week is expliciet gezegd dat er geen andere scenario is. 
Waarom wordt dit dan wel expliciet genoemd in dit voorstel? Voorzitter, nogmaals benadruk-
ken wij dat de verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs een absolute meerwaarde 
is bij dit soort hubs. En juist prachtig dat een TVM en Unigarant dit omarmen. Toch doemt de 
vraag natuurlijk wel op, met daarbij de problemen van Health Hub Roden in het achteraf achter-
hoofd: Hoe creëren we samen een creatieve actieve hub die ook op de lange termijn dynamisch 
en vernieuwend blijft? Daaraan ligt de uitdaging voor gedeputeerde, maar niet minder voor de 
deelnemende partijen. Tot zover. Dank u.  
 
De voorzitter: Dan gaan we verder met mijnheer Uppelschoten van de PVV-fractie en daarna 
met mevrouw Udinga van de VVD. Het woord is aan de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. De financiering van de IT Hub is in 
orde. Dat hebben we ook te danken aan een technisch overleg dat we vorige week gehad heb-
ben. Dus daar hoeven we geen enkele vraag meer over te stellen. Wat wel een groot aandachts-
punt wordt, is dat de IT Hub een groot succes wordt. Het bezoek, dat wij vorige week gebracht 
hebben bij Brink in Hoogeveen in het kader van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’, was een zeer in-
drukwekkend bezoek, juist ook de fantastische machine die ze daar hebben neergezet, die 24 
uur en 7 dagen per week kan draaien en aangestuurd wordt door computers. Maar wat mij ver-
baasde, want ze gaven aan we hebben ander personeel nodig, niet alleen de monteurs maar 
ook mensen die computers goed kunnen bedienen, dat zij geen contact hadden of verrast wer-
den door de vraag over de IT Hub. Ik denk: Hoe kan dat nou dat zo’n bedrijf dat in Hoogeveen 
zit, dat zoiets bijzonders doet op het gebied van IT, verrast wordt door een vraag over een IT 
Hub? Want ik dacht: Alle belangrijke bedrijven, er worden er steeds twee genoemd… Maar ik 
was dus verrast dat deze er blijkbaar niet zoveel van af wist. Dus, dit project fantastisch, maar ik 
hoop van harte dat het een succes wordt. Niet alleen voor studenten, maar ook voor personeel 
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van de huidige bedrijven, die blijkbaar anders geschoold moeten worden, omdat het werk heel 
erg veranderd is. En dat heeft me verrast, maar ook een beetje bezorgd gemaakt. Dat zo’n groot 
bedrijf niet meedoet, hoe kan dat?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Udinga van de VVD-fractie en 
daarna mijnheer Du Long. Mevrouw Udinga gaat uw gang.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel voorzitter. We zijn blij dat de IT Hub na de zomer er eindelijk gaat 
komen en verwachten dan ook dat het bedrijfsleven en de instellingen uit de regio hier maxi-
maal van gaan profiteren. Maar aan een pand alleen heb je natuurlijk niks en daarom gaan we 
akkoord om de € 700.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van deze nieuwe IT Hub. We 
hebben wel twee vragen. Overal in Nederland gelden enorme levertijden. Komt de start van de 
IT Hub niet in gevaar als wij nu nog akkoord moeten geven op die € 700.000 voor de inrichting 
en de aankleding? En onze tweede vraag: In het coalitieakkoord lezen we dat bij onze eigen in-
koop en aanbestedingen Drentse mkb’ers volop de kans krijgen om mee te doen. Ik neem aan 
dat het hierbij ook het geval is. Graag een reactie. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mijnheer Du Long van de Partij van de Ar-
beid en dan straks als laatste mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. Het woord is aan de 
heer Du Long.  
 
De heer Du Long: Dank u wel voorzitter. Ik kan het ook heel kort houden. Ik sluit me in elk geval 
aan bij de woorden van de heer Pormes richting collega Zuur, die ons heeft geholpen als een 
soort baken in de financiële duisternis, om toch helder te krijgen wat daar nou precies met de 
begroting zoals die door de heer Brink en zijn team was ingediend, aan de hand was. Naar het 
team heeft dat uitstekend gedaan, wat ons betreft, althans wat de heer Zuur betreft. Wij zaten 
daar: Als ons baken het goedvindt, dan moet het in orde zijn. Toch één ding nog voorzitter. Een 
vraag aan de heer Brink. Dat is een vraag die ook door andere partijen nu meermalen is gesteld. 
Hoe zit het met de bijdragen van anderen, en dan met name het bedrijfsleven? In onze vragen 
stond dan: Het bedrijfsleven, onderwijs en anderen. Is er dan ook zicht op behalve bedrijfsleven, 
onderwijs weten we, eventueel andere partijen? Hoe concreet is het? Dank voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie. En aan uw li-
chaamstaal zie ik dat het een hele korte bijdrage gaat worden.  
 
Mevrouw Van den Berg: Jazeker voorzitter. We luisteren graag naar uw oproepen. Ik sluit me 
helemaal aan bij de ronkende woorden over de inzet van onze collega Zuur van het CDA op dit 
dossier. Dat heeft ons erg geholpen om alle financiële vragen die we hadden, beantwoord te 
krijgen. Ik sluit me ook aan bij de vragen die hij nog gesteld heeft. Ik wil graag de reactie van 
het college daarop.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dat was een mooie afsluiting van de bijdrage van de Staten en ik ga 
er vanuit dat team Brink een korte bijdrage heeft voorbereid als reactie daarop. Het woord is 
aan de heer Brink. 
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter dank u wel. Dat doen ik inderdaad namens het hele team, want 
zonder ondersteuning ben je niets in dit vak. Zo helder is het. En ik meen dat ik wel kan gaan 
aansluiten bij de woorden die door een aantal gezegd zijn richting de heer Zuur. Wat voor ons 
vaak vanzelfsprekend is als je er wat bij betrokken bent, waar de middelen wegkomen, uit welke 



 

15 

potjes en waar het is, in de stukken heb je soms iets meer achtergrondinformatie nodig. En in 
die zin danken wij u voor het agenderen. Misschien toch wel goed voorzitter, om nog even te 
melden hoe het ging. Aan het eind van de vergadering was toch wel een kwestie. De heer Zuur 
knikte en de rest was akkoord. Dat was wel een mooie waarneming, maar dat geeft ook aan de 
credits die u gekregen hebt van de anderen. Nogmaals dank daarvoor. Maar het klopt, wij moe-
ten vanuit het college goede onderbouwing geven van hoe de middelen zijn. Nogmaals, wat 
voor ons soms vanzelfsprekend is, is niet altijd zo. Voorzitter, dan naar de inhoudelijke vragen. 
Maar ik wil op voorhand trouwens zeggen: Bedankt voor de steun, de brede steun voor de IT 
Hub. Maar tegelijkertijd stelt u terecht een aantal vragen misschien met name over de begro-
ting, over de bouw en ik kom daar op terug. Voorzitter. Risico's rechtsvorm. Daar is iets over ge-
zegd. Wij gaan toe naar een stichting. Ik heb al aangegeven, in de eerste keer zou een stich-
tingsbestuur… , maar dat lijkt voor een aantal partijen, en ik kijk toch maar even hoe een aantal 
partijen georganiseerd zijn, een stap te ver. Op dit moment kijken we naar een stichtingsvorm 
met een directeur-bestuurder, met een raad van toezicht. Op dit moment staan de seinen op 
groen om daar vorm aan te geven. Let wel, het moet nog wel gebeuren. Waarom is het belang-
rijk dat de overdracht plaatsvindt voordat het in gebruik is genomen? Dat heeft alles te maken 
met de bedragen die je dan eventueel aan belasting zou moeten afromen. Als het in gebruik is, 
moeten we daar… de btw geloof ik, zit het iets mee, maar dan kost ons dat geld. Dus het moet 
eigenlijk voor de ingebruikname, voor september. Wij koersen nu, ik denk half juni, 1 juni, dat 
we toch met elkaar de stichtingsvorm kunnen oprichten. Maar nogmaals, een andere stichtings-
vorm dan dat we eerst… Een beetje hetzelfde als wat we met de Health Hub hebben. Voorzitter, 
bouw binnen een begroting, kan ik wel melden. Tot nu toe zitten we binnen de begroting. Ik 
denk dat dat trouwens ook complimenten zijn aan de bouwer die dat op dit moment doet. Rich-
ting de VVD: Een bouwer uit Coevorden, dus een Drents bedrijf, dat op dit moment de bouw 
doet. Hebben ze last van corona en andere perikelen? Ja. Is er wat vertraging? Ja. Is het zorge-
lijk? Nee. De bouw zou klaar zijn voor de zomer, maar we verwachten… de kozijnen komen wat 
later. Dat heeft toch wel te maken met de crisis die er nu is, met containers, onderdelen die niet 
op de plek van bestemming zijn. We hebben de indruk, en we hebben daar afgelopen week een 
vergadering over gehad… Ik vind dat de aannemer er alles maar dan ook alles aan doet, met ex-
tra mensen, met extra personeel en bijvoorbeeld ook de inrichting nu klaar te maken en de ver-
warming en dat soort dingen, de klimaatbeheersing. Er valt de aannemer niets te verwijten. Wij 
zullen ons ook in die zin opstellen, dat het op 1 september als het nieuwe schoolseizoen, het on-
derwijsseizoen begint, het klaar is. Maar voor alsnog doen ze hun best en wij verwachten geen 
problemen dat het voor september klaar is, vooralsnog. Voorzitter, dan de begroting. Groen-
Links vraagt daarna bijvoorbeeld met een aantal andere partijen, ik dacht ook D66: Er is € 1,4 
miljoen nog over straks, als het gebouw staat. Dat is de bedoeling dat we 2026 daar de begro-
ting mee dekken. Tegelijkertijd komt er… Dat is eenmalig geld. Jaarlijks hebben we nu toezeg-
gingen van pakweg € 250.000 door bedrijven en kennisinstellingen, soms in ‘kind’ en soms in 
cash, als toezeggingen om te helpen bij de IT Hub. Ja, wij zijn volop bezig, want er was ook een 
vraag, ik dacht van D66: Wie neemt nu de regie? Op dit moment denk ik dat de regie wel wat de 
provincie als trekker van het project heeft, maar ook de gemeente en ook andere partijen zor-
gen dat we proberen partners te benaderen en dat kunnen banken zijn, het kunnen bedrijven 
zijn, die allemaal op hun eigen wijze willen bijdragen. En dat Brink Industrial nog niet op de 
hoogte was… Enigszins, ik weet niet welke partij dat was, ik dacht de PVV, enigszins verbaasde 
mij dat, aan de andere kant, ze zijn wel op de hoogte, ze worden er ook zeer bij betrokken. Alle 
bedrijven willen we graag betrekken die behoefte hebben. Want ik denk dat het bezoek aan 
Brink wel duidelijk gemaakt heeft, dat de maatschappij verandert en dat juist IT, automatisering, 
erg belangrijk is dat we daar met elkaar vorm aan geven. De link met Brink is ook gelegd. Zo zijn 
er vele bedrijven, zelfs tot in Coevorden aan toe, die graag willen aanhaken hier bij de IT Hub. 
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En ja, het is nu… Ik heb al gezegd het team, kijk maar even gemeente, provincie, maar met an-
deren trekken wij daaraan… Soms kunnen trouwens ook bestuurders deuren openen. Maar let 
wel, de nieuwe directeur-bestuurder zal straks natuurlijk ook het visitekaartje moeten zijn van 
de IT Hub en die zal ook de IT Hub onder de aandacht moeten brengen. En die zal ook daar 
volop voor moeten gaan. En we gaan er vanuit dat meer partijen, de Partij van de Arbeid heeft 
er ook naar gevraagd, dat meer partijen zich partner voelen van de IT Hub. Dat moge duidelijk 
zijn. Dat is ook de inzet. Nogmaals, tot 2026 is er die € 1,4 miljoen. Aan het eind van de rit moet 
de IT Hub natuurlijk autonoom zich kunnen bedruipen. Een ander scenario. Nee, er is er op dit 
moment geen ander scenario richting, volgens mij JA21, geen ander scenario. We gaan nog uit 
van een stichting, deze week weer vergaderen. Het lijken… Let wel, ik kan hier gaan staan dat 
het klaar is, maar het is niet klaar. Het is pas klaar als de handtekeningen er staan. Maar het sce-
nario is voor nu. De stichting, directeur-bestuurder, raad van toezicht, waar een aantal partijen 
op toegezegd hebben, die daarin willen gaan zitten, dus let wel, dat ziet er goed uit. En het ui-
terste scenario is, waar we niet van uitgaan, waar ik ook eigenlijk van zeg dat gaan we niet 
doen… maar dan zal de provincie eigenaar blijven van dat pand dat wel betaald is, maar dat… 
Het kan, maar dat is niet een scenario waar wij voor gaan en waar ik nu van uitga en waar ook 
geen zicht op is voor mijn gevoel. Maar ik heb al gezegd, bouw een Drents bedrijf. Brink. Vol-
gens mij voorzitter, heb ik de vragen gehad. Misschien nog een opmerking over de Health Hub. 
Bij de Health Hub hebben we hier met elkaar ook over gesproken, de Health Hub doet nog 
steeds hele goede dingen. De Health Hub is nog steeds, als het over zorg gaat, dat partijen uit 
Groningen en onderwijs en kennisinstellingen zeer enthousiast zijn. En ook een aantal mooie 
startups daaruit voortkomen. Een van de startups trof ik zelfs bij de Young Business Award, die 
daar landelijk meedoet voor een prijs. Iets anders is, dat ze het financieel moeilijk hebben ge-
had, mede door corona. Dat hebben we hier met elkaar besproken. Tegelijkertijd vind ik en 
vond ik, als ik hier verantwoordelijk ben… we hebben een pand gekocht als provincie. Daar hebt 
u de middelen voor beschikbaar gesteld. Ook dat is een stichtingsvorm. Let wel, het is de stich-
ting die het moet doen, dat zijn partners. Maar ik voel me wel verantwoordelijk aan het eind 
voor het geheel. Maar wij zitten daar wel in de raad van toezicht, maar iemand zit daar namens 
ons in, dus wij zitten daar niet rechtstreeks in. Tegelijkertijd voel je je verantwoordelijk en dat is 
een rol die ik zorgvuldig probeer te spelen. Ik ben blij met uw steun, ook voor die coronasteun, 
zodat de Health Hub die moeilijke periode kon overbruggen. Maar de Health Hub op zich staat 
totaal niet ter discussie en doet kwalitatief zeer goede dingen. Voorzitter, wat mij betreft dacht 
ik voldoende. Ik dank u voor de steun en ik dank mijn mensen voor het toelichting geven op de 
vragen die u gesteld hebt, de financiële vragen, en we gaan vol voor de opening. En het lijkt mij 
goed trouwens, dat is nog wel een vraag: Ja, wij zullen u op de hoogte houden. Het lijkt me 
goed om na de zomer, en wat mij betreft kunnen we dat nu prikken, als het dan klaar is een be-
zoek te brengen aan de IT Hub in Hoogeveen. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel gedeputeerde Brink voor de reactie. Ik kijk even rond. Is er binnen uw 
Staten nog behoefte aan een tweede termijn? Ik zie één vinger op dit moment. Ik geef het 
woord aan mijnheer Du Long van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Du Long: Mag het van hier voorzitter? Het is een vraag, heel kort. Dat is de bijdrage van 
het bedrijfsleven, of de heer Brink daar nog iets concreter over kan dan zijn. Hij zegt er wel iets 
over, maar bij de heer Brink moet het altijd even zakken, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? 
Dus of het nog iets helderder kan.  
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De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere vragen vanuit de Staten? Laten we die meteen 
meenemen. Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Brink en als die ook kort 
kan, dan mag hij blijven zitten.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, ik heb al gezegd, € 250.000 is toegezegd en we zijn met andere 
bedrijven in gesprek om meer toezeggingen te krijgen. Maar € 250.000 is zeker. Het kan gaan 
dat we kijken naar ASTRON, ik heb een bank genoemd, een aantal andere bedrijven, Brink Indu-
strial. Als bedrijven mee willen doen, het is halen en brengen wat ons betreft. We gaan niet als 
provincie iets in het leven roepen, dat niet beklijfd in de samenleving. Dus we zullen met elkaar 
de IT Hub moeten steunen, maar het moet wel de dienst bewijzen en het moet de kwaliteit bie-
den die we met elkaar ook nu zien, en dat een toegevoegde waarde is. Voorzitter dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. En dan ter afsluiting concludeer ik dat dit stuk als een A-stuk naar de 
vergadering van PS gaat. Dank u wel. Ik ben trots op jullie. We liggen ruim een uur voor op 
schema. En laten we dat alsjeblieft vasthouden, alvast maar weer mijn oproep.  

9. Jaarstukken 2021, Statenstuk 2022-55  

De voorzitter: We gaan nu over tot Agendapunt 9, de behandeling van de Jaarstukken 2021, van 
de provincie Drenthe, Statenstuk 2022-55. Ik kijk toch even rond. Is er iemand die behoefte heeft 
aan een korte schorsing even? Die is er. Laten we dan toch even 10 minuten schorsen. Dan kun-
nen we even de dingen doen die de natuur van ons vraagt, zullen we maar zeggen en dan gaan 
wij om 10.40 uur weer verder.  
 
De voorzitter:  Dames en heren, de schorsing loopt ten einde. Wilt u uw plekken weer in gaan 
nemen. Dames en heren wij zetten de vergadering voort en omdat we zo lekker op schema lig-
gen en ik van u weet dat u allemaal uw best doet om een nog grotere voorsprong op het tijd-
schema te realiseren, is het misschien ook wel mogelijk dat we Agendapunt 13 met betrekking 
tot de Apotheekhoudende huisartsen ook nog voor de lunch zouden kunnen behandelen. Maar 
weet je? Dat gaan we zien. Zeg ik iets geks? Ik zeg iets geks. Goed aan de orde is de behande-
ling van de Jaarstukken. Ik zou bijna in de verleiding zijn om te zeggen: Kan ik concluderen dat 
dit doorgaat als A-stuk? En wie wil er dan ondanks die mededeling toch nog wat zeggen? Maar 
dat zal ik niet doen. Ik begrijp dat alle aanwezige fracties uiteraard hierover iets willen gaan 
zeggen. Ik zal daarbij de sprekerslijst hanteren, zoals die op dit moment is ingevuld, waarbij de 
heer Post van de ChristenUnie de rij afsluit. Dat is ook weer op verzoek, want die komt waar-
schijnlijk net zo’n beetje op het laatste moment dan binnen. Dus dat zal waarschijnlijk net goed 
gaan. We trappen dit gebeuren af met de heer Pormes van de GroenLinks-fractie. Het college is 
volledig aanwezig en zit met één en al oor te wachten op uw bijdrage. Het woord is aan de heer 
Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Vandaag is de derde woensdag en dan legt de minister 
van financiën in de Kamer verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen 
jaar. Dat doen wij vandaag ook. Alleen wij hebben geen rapport van de Algemene Rekenkamer, 
wij doen het met de accountant. De accountant heeft gekeken of het geld zinnig, zorgvuldig is 
uitgegeven. Het oordeel is werkelijk uitmuntend. Evenals vorig jaar wil ik het college en het 
ambtelijke ondersteuningsteam een compliment geven. Bedroeg de afwijkingen in 2019 nog 
5%, in 2020 was deze 9% en over 2021 is dit percentage gedaald naar 3,3%. Drie vragen stellen 
wij altijd: Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we gedaan wat we daarvoor 
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zouden doen? Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Het Jaarverslag geeft hier 
keurig antwoord op. Niet alles is gerealiseerd. Voor een deel is dit ook toe te schrijven aan de 
problematiek van de COVID. We hebben als Staten hier veel voor geïnvesteerd en ook voor be-
groot. Het is ook wel terug te vinden in de diverse programma's, maar het is natuurlijk wel wen-
selijk om er een apart verslag van te ontvangen. Maar dat zal ik doorgeleiden naar de werk-
groep programmabegroting. Voorzitter, een paar zorgpunten. Terecht spreekt het college haar 
zorgen uit over de geopolitieke ontwikkelingen. De situatie is inmiddels helemaal geëscaleerd, 
met immens grote gevolgen: Energielevering is in het geding. Althans, daar wordt ernstig reke-
ning mee gehouden. De doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 mag hier niet onder lijden. 
Dit betekent dat we prioriteiten moeten gaan stellen waaraan de energie besteed moet worden. 
Deelt u de mening van de fractie van GroenLinks, dat bij een dergelijke energiecrisis huishou-
dens en basisvoorzieningen prioriteit moeten krijgen en ontzien moeten worden? Daarbij den-
ken wij met name aan de inzet van duurzaam verkregen energie, zoals wind, zon en waterstof. 
Voorzitter, een tweede punt is GAE. U stelt dat het toekomstscenario niet voor de zomer zal 
worden aangeboden. Dit stelt mij niet helemaal gerust, want een half jaar geleden is dit al toe-
gezegd. Mag ik het college, de gedeputeerde verzoeken een bijpraatsessie te organiseren, waar-
bij ook de beantwoording van onze vragen en het provinciale luchtvaartbeleid deel van uit-
maakt. Dan hebben we iets meer tijd om op een informele wijze met elkaar van gedachten te 
wisselen. Voorzitter, de provinciale inkomsten zijn een tweede zorgpunt. Ik ben bijna klaar. 
Want bij het vorige agendapunt kregen we maar 1 minuut, dus ik krijg een beetje respijt van u 
voorzitter. Er is een nadeel van € 200.000. Tegenvallende autoaankopen worden vermeld en een 
toename van elektrische voertuigen. Welke invloed heeft de toename van leaseauto's die niet in 
Drenthe staat geregistreerd, maar wel in Drenthe staat invloed op dat nadeel? En kunt u ons 
meenemen in de onderhandelingen over een alternatief belastingstelsel van de provincie? Een 
zin voorzitter. U heeft ook gekeken naar Pointer. Een van onze kerndoelen is het verduurzamen 
van de landbouw. Maar we zien dat, bijvoorbeeld als het gaat om de biologische landbouw, dat 
het achterblijft. Dat heeft te maken met de ongelooflijke dure kosten. Dan produceren ze wel 
veel, maar als ze niet kunnen worden verkocht, dan hebben we een probleem. Dus deelt u onze 
zorgen en welke bijdrage ziet u nog om de consument te stimuleren om dat te verbeteren? Ik 
dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Pormes. Ik wil graag verdergaan met de fractie van D66, me-
vrouw Kleine Deters. En gelet op uw malheur op dit moment, kunt u dat doen vanaf uw plek. 
Gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Waarvoor mijn dank voorzitter. De Jaarstukken 2021. Jaarverslag en de 
Jaarrekening. In het Jaarverslag worden de 9 programma’s beleidsmatig en financieel verant-
woord. Wat betreft het financiële deel komen begroting en jaarrekening dichter bij elkaar. Het 
gerealiseerde resultaat is nu € 10,1 miljoen positief. En zoals net ook al genoemd is, een verschil 
van 3,3% van de begrote lasten, dus dichter bij elkaar. Maar als we naar het Programma 2 kij-
ken, blijven zowel de lasten als de baten fors achter. Er werd € 16,9 miljoen minder uitgegeven 
dan begroot. En de inkomsten waren ook € 15,5 miljoen lager dan begroot. Het verschil van 
3,3% is dan ook betrekkelijk. Door het salderend effect is de totale afwijking daardoor relatief 
beperkt, maar de afwijkingen ten opzichte van de Begroting, beleidsopgave 2.2, het Natuurlijk 
Platteland, zijn fors, door de vorige spreker ook genoemd. Het verschil van de begroting en de 
werkelijke uitgaven bij dat programma is wel € 17,8 miljoen. Voorzitter, daarmee kunnen wij 
concluderen dat de doelstellingen van de beleidsopgaven van Natuurlijk Platteland niet gereali-
seerd zijn. D66 maakt zich hierover grote zorgen. Voor ons zijn realisatie van de doelstellingen 
uit het Klimaatakkoord een van de belangrijkste speerpunten en opgaven van de provincie. 
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Voorzitter, wij vinden het van groot belang om deze doelstellingen te realiseren en daarbij 
hoort ook realisatie van de begroting. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kleine Deters. We gaan verder met de SP-fractie. Het woord 
is aan mevrouw Dikkers en daarna de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel voorzitter. Wat een enorme hoeveelheid werk is er weer verzet en 
hiervoor complimenten aan de medewerkers. Gelijk ook een vraag: Een online publieksvriende-
lijke presentatie van de Jaarstukken als uitwerking van de motie is nog niet beschikbaar op de 
provinciale website. Wanneer komt die? Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 
4,9 miljoen en uit de Jaarstukken blijkt dat vrijwel alle resultaten bereikt zijn zoals die in de be-
groting waarin afgesproken. 93% groen. Groene vinkjes roepen soms nog wel technische vragen 
op, maar 93% groen, zijn er dan geen problemen? Omdat niet alles in het programma staat, zou 
je misschien kunnen denken dat alles rozengeur en maneschijn is. Dat is natuurlijk niet waar. Ge-
signaleerd wordt al wel dat de grote opgaven op het gebied van stikstof, woningbouw en kli-
maat en energie steeds scherper worden. Dus de grote uitdagingen daar komen eraan. Door 
scherper te sturen op de inkomsten en uitgaven is er uiteindelijk 3,3% minder uitgegeven dan 
begroot. Dat positieve resultaat kan worden toegevoegd aan de financieringsreserve. Bij de pro-
grammaverantwoording hebben we enkele opmerkingen. Het programma Stad en platteland. 
Daar zien wij toch ook als grote bedreiging onder de beleidsopgave 2.4 Zorgvuldig omgaan met 
water, grote bedreiging voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater, de beregening 
en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op pagina 56, in de derde kolom lezen we dat 
de afspraken voor beregening, dus wie regelt nu eigenlijk wat, blijkbaar nog niet gemaakt zijn. 
Vraag aan de gedeputeerde: Wanneer gaat dat gebeuren? Hoe moeilijk is dat? Pagina 56, ook 
bij het derde punt. In hoeverre speelt daar de grondwatervervuiling als gevolg van de gewasbe-
schermingsmiddelen in de bollenteelt een rol? Havens Oost is wel gemeente Westerveld. Op pa-
gina 58 dan het nitraatgehalte in het uitspoelingswater. Dat is nog niet afgenomen. En dan staat 
er: Er is meer tijd nodig. Hoezo meer tijd nodig? Want daar kun je alle kanten mee op. Zijn de 
meetinstrumenten niet valide? Hebben de maatregelen gewoon niks geholpen? Daar willen we 
graag even iets meer van weten. Dan op pagina, nee, bij de beleidsopgave 2.6 Bodem en onder-
grond. De beantwoording van onze technische vragen was verhelderend en met het instellen 
van een bestemmingsreserve bodem zal een en ander aan transparantie waarschijnlijk wel toe-
nemen, verwachten we. Dus daar zijn we blij mee. Dan met het programma….  
 
De voorzitter: Mevrouw Dikkers, de tijd gaat wel hard hoor, de 3 minuten zijn al om.  
 
Mevrouw Dikkers: De 3 minuten zijn om. Nou, dan laat ik ook een stukje weg en dan sluit ik af 
met de Regionale economie. Dit programma heeft als basis de Economische Koers 2023, met de 
globale doelstellingen voor het economische beleid. Er zijn vier deelprogramma's inmiddels vol-
gens afspraak met meetbare doelen aan ons voorgelegd. De vraag aan de gedeputeerde is wat 
we op korte termijn nog kunnen verwachten. Want dat er nog meer met specifieke doelstellin-
gen naar ons toe zal komen, daar gaan we eigenlijk wel van uit. Dan laat ik het voor nu eerst 
even hierbij. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de Partij voor de Dieren, mevrouw Zuiker en 
daarna met de heer Zuur. Het woord is aan mevrouw Zuiker.  
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Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Met de Jaarstukken kijken we terug op 2021. Veel za-
ken lopen volgens planning, maar in een aantal belangrijke zaken zit niet veel schot. De stikstof-
problematiek, de Omgevingswet, een uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland. Op de in-
voering van de Omgevingswet heeft de provincie niet veel invloed, maar de uitbreiding van Na-
tuurnetwerk Nederland ligt toch echt bij de provincie. Wat gaat het college concreet doen, zo-
dat we volgend jaar niet weer in de Jaarstukken lezen dat het niet opschiet met het NNN? En 
wat betreft stikstof zou het enorm schelen als we eens onder ogen zien dat er te veel dieren in 
de veehouderij zijn. Zolang we dat niet doen, blijven we doormodderen, pappen en nathouden 
en als zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Het is treurig dat milieuorganisaties naar 
de rechter moeten, omdat het provinciebestuur toch willens en wetens juridisch wankele ver-
gunningen heeft verstrekt. Staat het college nog steeds achter het Koersdocument stikstof, ook 
zelfs nu duidelijk is geworden dat een aantal uitgangspunten juridisch onhoudbaar zijn, zoals de 
externe saldering op basis van algemene bronmaatregelen? Graag een reactie van de gedepu-
teerde over de gevolgen voor Drenthe van de recente rechterlijke uitspraak eind april over ex-
tern salderen. Bij de bestudering van de Jaarstukken kijkt de Partij voor de Dieren met extra in-
teresse naar de onderdelen die te maken hebben met onze leefomgeving en vooral met het be-
schermen daarvan. We zien een oranje vinkje staan bij de Wet natuurbescherming onderdeel 
soortenbescherming. Er is een sterke toename van de aanvraag van ontheffingen en de vraag 
naar informatie. Dat is een goede zaak. Kennelijk groeit de bewustwording dat er een onthef-
fing soortenbescherming nodig is bij bepaalde plannen en activiteiten. Er groeit ook de bewust-
wording bij organisaties zoals gemeenten, dat ze toch te weinig kennis in huis hebben op dat 
gebied. Er is in 2021 extra capaciteit bij VTH ingezet. Kan de gedeputeerde aangeven of dat 
voorlopig voldoende capaciteit is? We zien een groen vinkje staan bij de Wnb-onderdelen hout-
opstanden. Er staat: Er is adequaat toezicht uitgeoefend op de herplantplicht en er is handha-
vend opgetreden tegen illegale vellingen. Dat moeten we maar aannemen, maar het areaal aan 
houtopstanden neemt toch langzaam af. Dus ergens gaat het niet goed. Er wordt gekapt en er 
komt te weinig voor terug. Provinciale Staten hebben nauwelijks zicht op dit proces. Is de gede-
puteerde bereid om PS jaarlijks een overzicht te sturen van de gekapte houtopstanden, de her-
plant en de handhaving? Tot slot. Het programma duurzame melkveehouderij. Dat programma 
staat stil. In 2020 deden er 232 melkveehouders mee, in 2021 doen er nog steeds 230 melkvee-
houders mee. Provinciale Staten wachten bovendien nog altijd op een evaluatie van dit pro-
gramma, conform de aanbevelingen van de rekenkamer in 2020.  
 
De voorzitter: Er is een vraag van de heer Pormes van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, ik heb even gewacht tot u klaar was. Even een vraag ter verduidelij-
king. Dat ik dat niet helemaal heb begrepen en misschien kunt u dat nader toelichten. U sprak 
net over dat u het treurig vindt dat burgers en organisaties naar de rechter stappen. Ik zou dat 
kunnen opvatten dat u eigenlijk vindt dat ze dat niet moeten doen. Of bedoelt u iets anders 
daarmee? Daar mijn vraag.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: Ik vind het jammer dat de milieuorganisaties, natuurorganisaties zich moeten 
mobiliseren om het bestuur zich aan de eigen regels te laten houden. Dat bedoel ik met treurig. 
Ik vind het heel goed dat ze zich mobiliseren, want iemand moet opkomen voor onze leefomge-
ving.  
 
De voorzitter: U was aan het einde van uw betoog?  
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Mevrouw Zuiker: Nee, nee, nee nog niet. Ik had het over de duurzame melkveehouderij en vee-
houderij waar het programma wat stilstaat. En dan gaat het over de ambitie. Op de website van 
de provincie lezen we dat we in 2020 bij de top moeten behoren van de duurzame grondgebon-
den melkveehouderijen. Die datum is ruimschoots gepasseerd, dus daarom staat er nu in de stuk-
ken: De ambitie dat we in 2025 bij de top behoren van de duurzame melkveehouderijen. En on-
getwijfeld wordt die datum steeds opgeschoven. Over 2 jaar willen we in 2027 bij de top beho-
ren en in 2028 2030 enzovoort. Het lijkt ons logisch en de hoogste tijd dat we het programma 
Duurzame melkveehouderij eens grondig evalueren. Dus onze vragen zijn hierover: Klopt het 
dat er geen schot zit in dit programma en wanneer komt de beloofde evaluatie van dit pro-
gramma? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Zuiker. We gaan verder met de CDA-fractie en daarna met 
de heer Omlo van JA21. Het woord is nu aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Onze fractie heeft weer met belangstelling kennisgenomen 
van het periodieke pakket van Jaarstukken. De 550 pagina's leiden tot een aantal technische vra-
gen vanuit onze fractie. Met dank aan gedeputeerde en provinciale organisatie voor beantwoor-
ding. Wij constateerden dat er ondanks de bijzondere omstandigheden veel en goede resultaten 
zijn bereikt. Hulde daarvoor. Ook nog eens binnen de vooraf gestelde kaders. Dat geldt overi-
gens ook voor de vaak bijna ondersneeuwende overige rapportages, zoals het Jaarverslag inte-
griteit en de Voortgangsrapportage Europa. Onze fractie heeft toch nog wel een paar kritische 
kanttekeningen. Allereerst willen wij aandacht vragen voor een goede en volledige communica-
tie over het behaalde resultaat. Het kwam net al naar voren, de ene fractie noemt € 10 miljoen, 
de andere fractie noemt € 4,9 miljoen en zie daar een behoorlijk verschil. Het persbericht noemt 
dan ook de € 4,9 miljoen, terwijl accountant de € 10 miljoen noemt. Is het nu winstbepaling of 
winstbestemming? Overigens is dit ook vermeld in de begeleidingscommissie accountant. En de 
mening van de accountant was hierover ook duidelijk. Daarnaast wordt in het persbericht de 
fors lagere afwijking van 3,3% toegeschreven aan het verbeterplan, terwijl de accountant in 
haar rapport hier vraagtekens bijzet. Die weet het niet of het daardoor komt. Hoe gek het ook 
klinkt, je zou zelfs kunnen zeggen, ook het verlies vanwege de zandbak heeft hiertoe bijgedra-
gen. Realiseren GS zich dat een dergelijke constatering ook verwachtingen schept voor de toe-
komst? Hogere afwijkingen komen dan dus niet meer voor. Graag aandacht daarvoor. En dan 
het tweede punt voor ons: De kleurtjes. We zien dat ook andere fracties daar, niet alleen nu 
maar ook in het verleden, daar aandacht voor hebben gevraagd. Een aantal items is oranje, ter-
wijl er toch gesproken wordt over bijsturing. Dat leent zich tot meer voor rood? Let wel, rood 
hoeft geen brevet van onvermogen te zijn, maar als meerdere fracties dat constateren, de ondui-
delijkheid daarover, dan vindt onze fractie het wel erg goedkoop dat GS opmerken, dat waar 
naar het oordeel van uw Staten een beoordeling niet correct is, kan dit leiden tot een inhoude-
lijke vraag. Wat ons betreft wordt het tijd voor een heroriëntatie op de symbolen. We willen dit 
toch illustreren, eigenlijk met de noodzaak hiertoe, door een vergelijking te maken met de Jaar-
stukken 2020 en 2021, ten aanzien van het opstarten van de eerste pilot gilde leren meesterge-
zel in de kansrijke sectoren horeca en techniek. In de jaarstukken 2020 staat dat dit resultaat 
niet is gehaald, mede vanwege de coronamaatregelen. Kleur rood. Een nieuwe afspraak, in die 
zin dat het doel opnieuw wordt geformuleerd en nieuwe resultaatafspraken worden gemaakt 
met bijgevoegd voorstel zoals eigenlijk zou moeten, ontbreekt daarbij. In de jaarstukken 2021 
staat bij exact hetzelfde beoogde resultaat vermeld: Door corona is het niet gelukt om hier tot 
nu toe stappen in te zetten. En u raadt het al, de kleur is deze keer oranje. Zie daar de devalua-
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tie, waar de PvdD ook aandacht voor vroeg. Graag een reactie van GS hierop en we zijn ook be-
nieuwd hoe de andere fracties daarover denken. Tenslotte nogmaals dank voor de beantwoor-
ding van de vragen en de verder duidelijke rapportages en verdere inspanningen van GS om PS 
van informatie te voorzien. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan zie ik dat de heer Omlo van JA21 inmiddels onderweg is en 
daarna gaan we verder met de heer Uppelschoten. Het woord is nu aan de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u voorzitter. Voorzitter, € 10,1 miljoen over in 2021. Dat is wederom toege-
voegd aan de reserves en dat is in lijn met de afgelopen 20 jaar, waarin Drenthe slechts eenmaal 
een financieel tekort had. Conclusie is dus wederom: We krijgen het geld niet op en dat terwijl 
er zo, nou heeft u onlangs dit geschreven, aan de wind wordt gezeild. Nu kan ik wel voor de zo-
veelste keer pleiten dat we broodnodig moeten afschalen als provincie zijnde, en dat het niet uit 
te leggen is aan de inwoners, dat wij met al onze extra hobby’s het geld niet op krijgen. En dat 
terwijl veel inwoners ernstig in financiële problemen zitten. Steeds meer mensen kunnen de 
boodschappen niet meer betalen en de voedselbank ziet steeds verder de familie modaal aan de 
balie. En de provincie Drenthe? Die krijgt het gewoon niet op. Maar er is een herhaling van zet-
ten voorzitter. Iedereen weet inmiddels dat JA21 een kleine overheid wil, die zich niet bemoeit 
met het leven van de inwoners en de bedrijfsvoering van anderen. Klein is goedkoper. Klein be-
tekent ook meer ruimte voor private wereld. Een terugtredende overheid lost haar eigen proble-
men op. Dus laat ik het volgende zeggen: De tendens in deze Staten is vaak: Ah, € 10,1 miljoen 
over? Jippie! Nou, ik heb nog wel een leuke plannetje. Laten we een motie indienen om subsidie 
te verhogen van: Isoleren van woningen, bibliotheken een sedumdak geven, laten we de dieren-
ambulance sponsoren of de musea helpen met de energierekening, of zwembaden verduurza-
men. Zo staan er nog een paar. Die noem ik niet allemaal om tijd te besparen. Voorzitter, JA21 
daagt collega-Statenleden uit. Laten we vooral niet…  
 
De voorzitter: Mijnheer Omlo, u heeft een interruptie van de heer Loof van de Partij van de Ar-
beid.  
 
De heer Loof: Dank u voorzitter. Ik zit met verbijstering dit hele verhaal weer aan te horen. 
Waarschijnlijk geschreven inderdaad door de heer Blinde…  
 
De heer Omlo: Absoluut.  
 
De heer Loof: … door u uitgesproken. Dus de vraag is ook: Staat u er überhaupt achter? Maar u 
heeft het over hobby’s en leuke dingen doen, terwijl heel Drenthe aan het creperen is. De voed-
selbank, u haalt het allemaal aan, wij doen hier voor de leuk wat dingen. We hebben toch ge-
woon geld te veel, laten we daar eens even kijken, hoe kunnen we hier links of rechts nog wat 
geld weggeven? Waarom organiseert u zich niet verder als een soort actiegroep die dan buiten 
voor het provinciehuis met grote spandoeken staat te demonstreren, in plaats van ons hiermee 
lastig te vallen? Want het gaat hier over serieuze dingen, gaat hier over serieus geld. Het gaat 
hier over serieuze onderwerpen. Hobby’s hebben we het niet over. Dat doet u in uw vrije tijd 
maar.  
 
De heer Omlo: Dank u voor deze suggestie. We gaan overwegen om dat te gaan doen. Wie 
weet. Ik was bij mijn laatste alinea, daar komt het antwoord waarschijnlijk uit.  
 
De heer Loof: Blijf ik nog even staan.  



 

23 

 
De heer Omlo: Nou doe dat. Voorzitter, JA21 daagt de collega-Statenleden uit. Laten we vooral 
niet met nieuwe plannetjes komen, maar dat geld teruggeven, mijnheer Loof, aan de inwoners. 
Elk jaar dat we wat over hebben, vloeit terug aan bijvoorbeeld de autobezitter die heeft moeten 
leiden aan de inbreuk op zijn bezit. Die kan en moet gecompenseerd worden. Dus niet meer uit-
geven, niet nog meer plannetjes, maar gewoon wat je over hebt teruggeven aan degene van 
wie je het hebt afgenomen. Wel zo eerlijk toch? En tijdens de PS komen we met een motie, dus 
JA21. Dit was mijn verhaal.  
 
De voorzitter: De heer Loof.  
 
De heer Loof: Dank mijnheer Omlo, u heeft mij ongelooflijk veel input gegeven voor de behan-
deling van de Voorjaarsnota die we over 2 weken hier gaan bespreken. Dus ik kom daar zeker 
op terug, op het verhaal van u. En dan zal ik ook uitleggen waarom wij het er hartgrondig mee 
oneens zijn. Dank u.  
 
De heer Loof: Dank u wel voor uw input.  
 
De voorzitter: En dank u wel mijnheer Omlo voor uw bijdrage. Dan gaan we verder met de PVV-
fractie, mijnheer Uppelschoten en daarna met de heer Steenbergen. Het woord is aan de heer 
Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Ik begin al met min 1 minuut. Maar 
om over de Jaarstukken te beginnen, wij hopen van harte dat een andere cultuur, financiële cul-
tuur, is ontstaan, want dat is eigenlijk de boodschap uit de stukken, waarbij scherp op de begro-
ting gelet wordt en scherper gelet wordt op de kosten. Dat is een cultuurverandering. Cultuur-
veranderingen kosten meestal heel veel tijd. En we hopen dat er een andere cultuur ontstaan is, 
maar wij vrezen dat dat nog wel wat meer tijd zal kosten. Natuurlijk, er wordt vol enthousiasme 
verteld dat we nu 3,3% over hebben. Maar wat ook al eerder gemeld werd, als je heel grote te-
korten creëert op bepaalde posten, dan is het tekort ook kleiner. En dan is het geen compliment, 
maar eerder een gelukkige samenloop van omstandigheden, dat het overschot kleiner is gewor-
den. Dus dat over de financiën. Maar er is duidelijk iets aan het veranderen in de financiële cul-
tuur bij de provincie. Een ander punt is: Het is wel een heel dik stuk, een 400, 500 pagina's. Dat is 
niet het probleem, maar ik heb moeite om reclamefolders te lezen. En soms heb ik het idee dat 
ik een reclamefolder aan het lezen van de BV Provincie. Dat valt niet mee om daar doorheen te 
komen, temeer daar we ook het gevoel hebben dat er inflatie gaande is ten aanzien van een 
aantal vinkjes, met name de groene vinkjes. Er wordt wel heel makkelijk gezegd dat iets in orde 
is, ook van projecten die nog lopen. Wat wij missen, dan wordt het interessant en een stuk inte-
ressanter om te lezen, is: Reflectie op de activiteiten. GS zullen zich ook wel zorgen maken over 
een aantal dingen of op bepaalde ontwikkelingen, en die zouden we graag teruglezen in het 
Jaarverslag. Het kan niet alleen maar juichend zijn en het kan niet alleen maar fantastisch zijn. 
Als voorbeeld: In de energieparagraaf heb ik geen informatie kunnen vinden die ik wel in de 
Volkskrant van 17 mei kon vinden. Waarbij ineens heel veel plaatjes en statistieken te voorschijn 
kwamen, waaruit je ook veel kon concluderen over Drenthe. Maar dat wil ik dan eigenlijk ook in 
het Jaarverslag zien. Zoals dat in Drenthe en Zuid-Limburg de meeste zonnepanelen op daken 
liggen. Dat het grootste vermogen voor zonneparken is opgesteld in Drenthe. Maar ook dat van 
de inlandse provincies Drenthe de meeste windenergie levert. Wij zeggen altijd dat we koploper 
willen zijn, nou dat zijn we, maar of we dat altijd moeten blijven, is maar de vraag. Maar dat 
soort informatie kan ik dus niet terugvinden. De informatie die voor mij wel heel nieuw was, of 
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bevestigd werd, dat ik ontdekte, en dat bedoel ik niet negatief maar wel opmerkelijk, dat we 
blijkbaar ook een gedeputeerde voor buitenlandse zaken of buitenprovinciale zaken hebben ge-
kregen, iemand die zeer actief is op activiteiten buiten de provincie. En dat is mooi dat het opge-
schreven is, maar ik dacht: Tjonge jonge, moet dat nou allemaal wel? Dus wat wij zouden willen, 
dat is: Dat een volgend Jaarverslag ten eerste dunner is. Ten tweede een herbezinning op wat 
we met die vinkjes doen. En ten derde, alsjeblieft ook wat meer reflectie op wat we doen. Want 
reflectie op wat we doen is ook heel goed. En we mogen best weten, wij ervaren dat niet als ne-
gatief, maar welke dingen er minder goed gaan en waar GS zich zorgen over maakt en welke 
bijsturingen er misschien nodig zijn. Het is nu niet alleen dik stuk, maar het is voor mij ook een 
vervelend stuk om te lezen, omdat het veel te juichend is. Dank u wel mijnheer de voorzitter,  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Uppelschoten. Dan mijnheer Steenbergen van Sterk Lokaal 
Drenthe en daarna mijnheer Vianen. Het woord is aan de heer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter dank u wel. De Jaarrekening is elk jaar weer een enorm boek-
werk met erg veel informatie, ook heel veel nuttige informatie. De belangrijkste taak van PS is 
of de geplande doelstellingen binnen de gestelde tijd en financiële ruimte zijn gerealiseerd. 
Onze conclusie kan niet anders zijn, dan dat het overgrote deel van de doelstellingen gewoon 
binnen de normen is gelukt. Maar liefst 93%, waarbij ik wel weer aanteken dat de opmerking 
die is gemaakt over de vinkjes, dat ik me daar wel bij wil aansluiten. Want daar zit wat willekeu-
rig beleid in denk ik. Wat ik al zei, 93% gerealiseerd. Maar ik wil over een paar onderwerpen 
toch nog even een vraag stellen aan GS. Onderbesteding aan de stads- en dorpsvernieuwing met 
inzet van het Herstructureringsfonds. Veel gemeenten hebben nog lang niet het budget dat 
voor hen beschikbaar is gesteld voor de upgrading van de stadscentra gebruikt. En wij vinden 
dat als Sterk Lokaal Drenthe wel belangrijk, gezien het enorme koopgedrag van de consument. 
Dus de vraag aan het college is: Denkt het college dat de gemeente voor de deadline van 31 de-
cember dit gaat lukken? Of wil het college daar nog andere actie op ondernemen? En dan met 
betrekking tot Gijsselterweg en Berghuizen Koekanger Dwarswijk. Dat zou in het eerste kwar-
taal van 2021 heroverwogen worden. Is dit al in gang gezet? En wat zijn inmiddels de resultaten 
of moet hier nog aan begonnen worden? En als derde punt: Vitale vakantieparken. Dit speelt al 
vanaf 2016. We zien eigenlijk nog nauwelijks resultaten die leiden tot de doelstelling die daar-
voor is opgesteld. Hebben GS plannen of ideeën om daar toch enigszins vaart achter zetten? Of 
is dit gewoon het gevolg van het hele proces, dat het gewoon niet sneller kan omdat er zoveel 
tijd nodig is? Waarbij aanvang met het project trouwens niet zo is gesteld, er zou vrij veel vaart 
achter gezet worden. Wat ons wel tevreden stemt, is dat het college erin is geslaagd het over-
schot van de begroting ten opzichte van vorige jaren terug te brengen. Maar let wel, nog steeds 
€ 10 miljoen over op de begroting. De meeste gemeenten in Drenthe zouden er erg jaloers op 
zijn. Blijvende aandacht voor scherp begroting is noodzakelijk, want we zijn er niet van over-
tuigd dat het college echt scherper begroot. Of dit gewoon een toevalstreffer is die mede te 
danken is aan zand. Het verslag van de accountant is ook een vast onderdeel van de Jaarreke-
ning. Wat ons positief opvalt, is dat de accountant maar heel weinig opmerkingen heeft. Dat 
maak je van een accountant weinig mee. Maar in dit geval zijn er maar heel weinig opmerkin-
gen. Dit is denk ik een groot compliment aan de organisatie. Sowieso complimenten aan de or-
ganisatie dat dit boekwerk op zo een goede manier is opgesteld. Voorzitter, hiermee wil ik af-
sluiten.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de VVD-fractie, mijnheer Vianen en dan slui-
ten we straks af met mijnheer Post van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Vianen.  
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De heer Vianen: Voorzitter, dank u wel en ook dank aan het college en het ambtelijk apparaat, 
voor de heldere beantwoording van onze vragen. Er is al een en ander gezegd over de afwijking 
van het begrotingstotaal, dat met 5,7% is verbeterd ten opzichte van. Oh, ik zie dat de heer 
Loof… die moet nog op de lijst volgens mij… is ingetekend.  
 
De voorzitter: Even wachten. Er zijn allerlei gebaren zo links en rechts om mij heen. Maar mijn-
heer Loof… …  
 
De heer Loof: …. staat ook op de lijst als het goed is.  
 
De voorzitter: Dat is inderdaad niet het geval, maar ik zal u erbij zetten.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, ik neem aan dat dit niet van mijn tijd afgaat, dus ik vervolg mijn be-
toog?  
 
De voorzitter: Mijnheer Vianen wilt u afronden?  
 
De heer Vianen: Voorzitter, ik vervolg toch. Ik zal het kort proberen te houden. Dus de afwij-
king, dat gaat steeds beter, het ziet er goed uit. Maar toch zien we ook dat een hele hoop resul-
taten wel worden behaald in de Jaarrekening, terwijl ook geld overblijft. En de vraag blijft dan 
of we een deel van deze resultaten ook kunnen behalen zonder de begrote middelen en wel-
licht deze middelen wel ergens anders inzetten. Maar voorzitter, de VVD heeft op basis van onze 
technische vragen een vervolgvraag. Op 12 mei heeft er een overleg tussen gedeputeerde en de 
minister plaatsgevonden over het Luchthavenbesluit. We vragen ons af of het college ook al con-
clusies kan delen met Provinciale Staten. Of kunnen GS toezeggen dat er een bijpraatsessie 
wordt georganiseerd in het kader van Groningen Airport Eelde, zoals mijn collega van Groen-
Links ook al heeft gevraagd? Dan Europa. In de Voortgangsrapportage Europa staan een aantal 
mooie resultaten. Zo zijn er fondsen binnengehaald voor diverse programma's en thema's en er 
wordt daarbij aangegeven dat er nog € 4,9 miljoen beschikbaar is voor cofinanciering in relatie 
tot Europese middelen. In de Begroting 2022 werd al aangegeven dat een steeds groter beroep 
wordt gedaan op de provincie voor cofinanciering en dat de middelen van de provincie niet toe-
reikend blijken te zijn voor de toekomstige vraag. Maar is € 4,9 miljoen niet weinig, gezien de 
grote opgave en de bijbehorende fondsen? Neem als voorbeeld het Just Transition Fund of het 
JTF, waar maar liefst € 330 miljoen in zit. Dit fonds kan een enorme impact hebben voor bijvoor-
beeld de regio Emmen. Echter wordt er voor dit fonds al 50% cofinanciering gevraagd. Met een 
snel rekensommetje komen we met de middelen van de provincie op een bijdrage van € 10 mil-
joen uit het zo genoemde JTF. Is de overige € 320 miljoen dan voor de provincie Groningen? Hoe 
ziet het college dit? Voorzitter, ik heb nog een minuut, dus ik eindig dan met sport. We lezen op 
pagina 142 van de Jaarstukken, dat alhoewel er steunmaatregelen zijn en de sport veerkrachtig 
is, er zorgen zijn omtrent de lange termijn gevolgen van de aanhoudende en terugkerende co-
rona-maatregelen. Helaas zien we de eerste gevolgen al. Na 13 edities stopt de TT-Run ermee 
vanwege te hoge kosten, niet voldoende subsidie en daarmee een te hoog risico voor de organi-
satie. En dat vindt de VVD zonde. De TT-Run is een wereldwijd uniek evenement. Nergens ter 
wereld wordt er voorafgaand aan een MotoGP een hardloopwedstrijd op het circuit georgani-
seerd. De TT-Run telt nu ongeveer 3000 deelnemers, maar er is veel meer potentie. Voorzitter, 
kan de gedeputeerde toezeggen om al dan niet samen met de gemeente Assen in gesprek te 
gaan met de organisatie van de TT-Run, om te kijken wat er nodig is om toch een volgende edi-
tie te organiseren? Wellicht is een herijking van het unieke evenement nodig, zodat het de ko-
mende jaren nog grotere impact kan hebben. Voorzitter dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Vianen. Dan gaan we verder met de heer Post van de Chris-
tenUnie en daarna met de heer de Loof van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer 
Post.  
 
De heer Post: Dank u wel voorzitter. Toch niet het laatste woord, ook goed. Ik heb speciaal voor 
vandaag een donkerbruine stem opgezet, ik ben snipverkouden, dus ik hoop dat het een beetje 
te verstaan is. De ChristenUnie is onder de indruk van de hoeveelheid werk die is verzet. De jaar-
stukken vormen een imposant boekwerk, dat mag u ook wel letterlijk nemen, en we willen dan 
ook graag de complimenten geven aan GS en aan de organisatie voor het vele werk dat is ver-
zet. Wat ons betreft vormen de Jaarstukken een belangrijk stuk. Daarmee kunnen we als Staten 
toetsen wat er is afgesproken en is dat dan ook behaald of niet behaald. We hebben op een 
aantal onderdelen wel wat redenen voor vragen en zorgen als we goed lezen in de Jaarstukken. 
We kunnen constateren dat er heel erg hard wordt gewerkt op het Stikstofdossier. Heel hard ge-
werkt door de gedeputeerde en heel hard gewerkt door de medewerkers in deze organisatie. En 
tegelijkertijd staan er nog veel boeren die onder PAS te goeder trouw melding hebben gedaan 
in de kou. En die staan letterlijk in de kou. Ik wil het niet hebben over de inhoud van het Stik-
stofdossier, maar over de mensen die hier op deze manier door geraakt worden. Er wordt gecon-
stateerd in de stukken dat we niet al die boeren aan vergunningen kunnen helpen, dat dat ook 
nog steeds niet is gelukt en dat het tijd wordt voor andere maatregelen. Wordt het niet tijd voor 
een generiek pardon, pardon voor mensen die te goeder trouw handelen, maar nu nog steeds in 
de kou staan en niet verder kunnen? Wij vinden het eigenlijk wel een hoog toeslagenaffairege-
halte krijgen zo langzamerhand.  
 
De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Vindt u ook dat de mensen die dan niet te goeder trouw hebben gehandeld en 
wisten dat hun vergunning mogelijk niet deugde dan niet dat pardon moeten krijgen?  
 
De heer Post: Weet u mevrouw Zuiker, het is bijna altijd zo dat als je iets stelt, dat er dan in Ne-
derland iemand opstaat die zegt: Maar er waren ook mensen die waren niet te goeder trouw. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste boeren wel te goeder trouw hebben gehandeld en het 
wel te goeder trouw hebben gedaan en dat we daar een generaal pardon voor zouden moeten 
hebben. En als we kunnen aantonen dat er mensen zijn die bewust malverseren, dan moeten we 
die persoonlijk aanspreken, maar niet generiek behandelen zoals het nu gebeurt.  
 
De voorzitter: Gaat u verder mijnheer Post.  
 
De heer Post: Iedereen werkt mee. Alleen is er een enorm tekort aan de juiste arbeidskrachten 
op de juiste plek. Ik krijg nog een interruptie geloof ik.  
 
De voorzitter: Ik weet het zeker. De heer Pormes heeft ook een vraag.  
 
De heer Pormes: Ja voorzitter. Ik deel uiteraard de zorgen, maar de vergelijking met de toesla-
genaffaire gaat mij veel te ver. Ik vind dat u die vergelijking niet moet doen. Het is natuurlijk be-
lachelijk. Er worden geen kinderen uit huis geplaatst en mensen zijn failliet en komen op straat. 
Dat kun je niet vergelijken met de positie van de boeren.  
 
De voorzitter: Ik heb geen vraag gehoord, dus gaat u verder.  
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De heer Post: Dank u wel voorzitter. Dat helpt ook wel, dat leidt mij bijna tot een reactie. Ieder-
een werkt mee. Alleen is er een enorme tekort aan de juiste arbeidskrachten. Omscholen lijkt 
nog niet het gewenste effect te hebben. En wij zijn toch wel benieuwd naar welke creatieve 
ideeën er bij GS en de organisatie nog meer zijn om ervoor te zorgen dat we wel mensen aan 
het werk krijgen in deze provincie. En dat gaat dus niet meer over werklozen, maar over een 
schrijnend tekort aan mensen op allerlei vlakken die we op dit moment hebben. En dan vragen 
we ons zomaar af, dat is een hersenspinsel, wat zou er nou gebeuren als we al die mensen die 
op dit moment dat de bank zitten, bijvoorbeeld asielzoekers die niks mogen doen, ook eens zou-
den inzetten in arbeidscapaciteit. Zou het mes dan aan twee kanten kunnen snijden? Hoe kijken 
GS hiertegen aan, maar hoe kijken ook mijn collega’s hier tegen aan? Er zijn onderzoeken ge-
daan naar relatiebeheer en de klantreis is uitgevoerd. De ChristenUnie vindt het een beetje inge-
wikkeld om inwoners en bedrijven en organisatie als een soort klant van de overheid te beschou-
wen, maar die zijn wel uitgevoerd. Het is wel belangrijk dat op die manier het contact met onze 
inwoners laagdrempeliger wordt. En we zijn ook wel benieuwd om te horen wat nou het resul-
taat is van die uitgevoerde acties. Er zijn dingen gebeurd, maar wat is het resultaat? Kunt u daar 
inzicht ingeven? En wat is nu de rol van Provinciale Staten als het gaat om de Regio Deal Zuid-
oost-Drenthe. Het gaat om € 40 miljoen, die we eigenlijk niet zomaar terugzien in de begroting. 
Hoe wil de portefeuillehouder Provinciale Staten betrekken bij het maken van keuzen? Van een 
verbonden partij als de WMD, hartstikke belangrijk voor iedereen die in Drenthe woont, gezond 
en schoon drinkwater, krijgen we geen jaarstukken en moeten we het doen met de summiere 
info die in de Jaarstukken van de provincie staan. Tegelijkertijd hebben we al het nodige meege-
maakt met deze partij. De ChristenUnie zou hier wel wat dichter op willen zitten. We zijn be-
nieuwd wat onze collega's in de Staten en wat GS hiervan vinden. En tot slot voorzitter. Ik blijf 
dat maar blijmoedig herhalen: We zouden resultaten echt graag meer zien in wat kwantitatie-
vere omgeving. Nu wordt er wel heel veel kwalitatief taalgebruik gebruikt. We zouden toch wel 
graag ook wat meer smart resultaten terug willen zien in de Jaarrekening. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, u krijgt nog een interruptie van mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Ik begrijp uw oproep niet met betrekking tot… 
Het lijkt wel wantrouwen WMD wat u uitspreekt, als verbonden partij en wat we daarvan zou-
den vinden. Maar wat Is dan expliciet uw vraag aan ons? Ik heb hem niet zo snel kunnen oppak-
ken uit uw betoog.  
 
De voorzitter: Mijnheer Post.  
 
De heer Post: Ik zal proberen hem wat duidelijker te maken. Dank u wel voorzitter. Als het gaat 
om de RUD, Als het gaat om SNN en als het gaat… Mijn stem is wat… Als het gaat om de RUD, 
als het gaat om SNN, dan krijgen we daar uitvoerig de Jaarstukken van te zien. Die behandelen 
we hier zelfs. De WMD is voor Drenthe, daar zijn wij grootaandeelhouder in, een hele belang-
rijke partij. Schoon drinkwater is van levensbelang voor iedereen. Daar zien we eigenlijk hele-
maal niks van. Het gaat niet zozeer over wantrouwen, het gaat over: Kunnen we op een goede 
manier onze controlerende taak vervullen?  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters in reactie nog even.  
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Mevrouw Kleine Deters: Ja voorzitter. Is mijnheer Post zich ervan bewust, dat wij ook een hele 
andere verantwoordelijkheid hebben als PS als het gaat om WMD of de verbonden partijen als 
de RUD en dergelijke?  
 
De heer Post: Er zijn wel verschillen. En tegelijkertijd staat de WMD gewoon in het lijstje verbon-
den partijen in de jaarstukken die we hebben. Dus hij staat in dezelfde rij, in dezelfde lijn van 
RUD, SNN en dergelijke.  
 
De voorzitter: We laten de verdere reactie hierop over aan het college, stel ik voor. Dit was de 
bijdrage van de heer Post en dan heb ik aan de lijst met sprekers toegevoegd de heer Loof van 
de Partij Van de Arbeid, die met blijdschap onderweg is naar het spreekgestoelte. Het woord is 
aan de heer Loof.  
 
De heer Loof: Dan heb ik me waarschijnlijk bij een ander onderwerp aangemeld. Dank voorzit-
ter. De Jaarstukken. De vraag is even of ik mij nu moet richten tot de heer Zuur, indachtig het 
voorgaande Agendapunt, of richting het college. Maar ik ga me toch richten op het college. 
Maar ik wil wel de heer Zuur alvast nu even bedanken, want wat ik in mijn bijdrage had staan 
over de vinkjes, de inflatie van de vinkjes van wat betekent nou precies groen, rood en oranje, 
dan wel de pilot Gilde leren die door de heer Zuur naar voren is gehaald, waar ik al twee jaar 
lang op terug ben gekomen in deze behandeling, daar willen we toch wel graag eens even wat 
meer informatie over van het college. Want het lijkt er een beetje op dat het wat weg aan het 
ebben is. Het is natuurlijk raar, dat wanneer je iets niet doet je het ene jaar een groen vinkje 
geeft en het andere jaar een oranje vinkje, terwijl er gewoon niks gebeurt om wat voor reden 
dan ook. Dus dat deel kan ik schrappen voorzitter. Voorzitter, het is nog te vroeg om op de hele 
Statenperiode terug te blikken, maar je zou er na lezing van de Jaarstukken bijna toe geneigd 
zijn. Maar wat hebben we tot nu toe eigenlijk bijzondere jaren achter de rug. De inkt van ‘Mooi 
voor elkaar’ was nog niet droog of de stikstofcrisis brak uit. Eind dat jaar diende de coronacrisis 
zich al aan. Op dit moment hebben we een grote oorlog in onze achtertuin, zou je bijna kunnen 
zeggen, en de gevolgen daarvan kunnen we nu nog niet overzien. Het college houdt ons wat 
dat betreft uitstekend op de hoogte. Daarom wil de Partij van de Arbeid-fractie net als vorig jaar 
de provinciale organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, een groot compliment geven voor de 
wijze waarop de provincie is bestuurd en voor de wijze waarop daarover verantwoording wordt 
afgelegd. Maar we zouden het bijna vergeten, maar ook 2021 stond vooral in het teken van de 
coronapandemie, van thuiswerken en online vergaderen, uitgestelde bijeenkomsten en werkbe-
zoeken en ga zo maar door. En toch is er veel gerealiseerd en wel doorgegaan. Het doet ons als 
Partij van de Arbeid in het bijzonder deugd dat de uitvoering van de motie ‘Frisse start na co-
rona’ in Het voorwoord wordt genoemd en zo succesvol is verlopen. Wij horen en lezen in het 
veld nog regelmatig positieve berichten over dit initiatief. De frisse doorstart is in volle gang, ne-
men we aan. Verloopt dit alleen voorspoedig, zouden we graag willen weten. Bij het bestuderen 
van de Jaarstukken was onze fractie met name geïnteresseerd in de vraag hoe hoog het reke-
ningsaldo deze keer zou uitvallen. Daar hebben voorgaande sprekers ook al het nodige over ge-
zegd. Het gaat beter. De inspanningen lijken te hebben, zoals ook de accountant signaleert, die 
ook inderdaad een behoorlijk positieve reportage heeft afgeleverd. Dus daar zijn we erg content 
mee. Toch blijft het zaak om alert te blijven op, aan de ene kant, wat zijn onze ambities wat wil-
len we eigenlijk allemaal, en aan de andere kant, kunnen we het ook allemaal. Ik kom daar bij 
de Voorjaarsnota binnenkort nog verder op terug. Onze schriftelijke vragen zijn afdoende be-
antwoord, behalve dan die ene over de inflatie van de vinkjes, dank daarvoor. De verschillende 
hoofdstukken over de programma’s roepen op dit moment ook geen nadere vragen op, dus ik 
kan het verder kort houden. Maar ik zou nog een laatste vraag willen voorleggen zowel aan GS 
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als ook aan PS. De Staten hebben zowel in de vorige als in deze Statenperiode een Investerings-
agenda opgesteld. De voortgang en verantwoording van de diverse activiteiten lezen we ook 
terug in de stukken. Onze fractie heeft er behoefte aan om het fenomeen Investeringsagenda 
eens volop tegen het licht te houden in al zijn facetten en evaluatieonderzoek naar gebleken 
nut en noodzaak: Heeft de Investeringsagenda inderdaad voor de extra dynamiek en reuring ge-
zorgd in de samenleving? Maar ook niet onbelangrijker, er staat nog een enorme bak geld gere-
serveerd. Hoe gaan we daar het laatste jaar mee om en kunnen we daar nou voldoende invul-
ling aan geven? Want het geld dat geparkeerd staat, kun je niet besteden aan zaken die ook 
wellicht van belang zouden kunnen zijn. Dus ik denk dat het goed is dat we daar nog eens ver-
der over spreken met Elkaar. Ik vraag het college in ieder geval erop te reageren en ook de frac-
ties mogelijk in tweede Termijn. Ik rond af voorzitter. We hebben kennisgenomen van de Voor-
gangsrapportage Europa. Daar blijkt maar weer eens uit hoe belangrijk het is om over grenzen 
heen te kijken, Samenwerkingsverbanden en lobby's aan te gaan. Het levert gewoon heel veel 
op, ook financieel. Het kost ook heel veel inderdaad, mijnheer Pormes. Ook hebben wij het Jaar-
verslag Integriteit met interesse gelezen, maar ik moet dan toch even kwijt: Aan de formulering 
van sommige teksten mag nog wel wat worden gedaan. Een zin als ‘Zo is er bijvoorbeeld een ca-
sus bestudeerd, die op basis van de aard van de casus niet heeft geleid tot nader onderzoek’, 
weinig transparant en vertrouwenwekkend. En helemaal ten slotte, dat heeft ook de SP al aan-
gegeven, de motie ‘Online publieksvriendelijke presentatie van de Jaarstukken’ missen wij nog 
en daar zitten we ook op te wachten. En dat was het voorlopig voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Loof. U heeft voor een waardige afsluiting gezorgd met uw 
bijdrage. Dan is nu de reactie aan het college op de eerste termijn van uw Staten. Er staat wel 
dat er 9 minuten voor gereserveerd is, maar dat is dan voor het college als geheel. Wij gaan zien 
hoe dat uitpakt. Ik ga er een beetje soepel mee om. Als het uit de hand loopt, dan kap ik u ge-
woon af, klaar. We beginnen met mevrouw Vedelaar. U heeft het woord.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter dank u wel. Eerst maar eens even in algemene zin als gede-
puteerde financiën en dan komen respectievelijk volgens mij al mijn collega’s nog wel even aan 
het woord, maar we zullen het kort en bondig houden voorzitter. Hartelijk dank voor alle com-
plimenten die gegeven zijn aan vooral de organisatie, en terecht, en soms ook aan het college. 
Dank daarvoor. Mooi dat we met elkaar een gesprek hebben, eigenlijk over belangrijke resulta-
ten in tijden die ook best ingewikkeld zijn geweest. En ik denk dat het mooi is dat veel resulta-
ten behaald zijn. Het college neemt zeer serieus de discussie over de vinkjes. Een voorbeeld aan-
gehaald door de heer Zuur uit mijn portefeuille, een terecht voorbeeld denk ik: Het tegelijkertijd 
niet doorgaan en het alsnog laten plaatsvinden. Ja, ga je dat dan op rood of op oranje zetten? Ik 
snap ook eerlijk gezegd wel dat die soms voor meerdere invulling vatbaar is. Desalniettemin 
voorzitter, zegt het college graag toe om daar heel secuur en strikt naar te kijken en daar ook in 
het vervolg Een goede beoordeling aan de voorkant op los te laten. Ik wil ook in het algemeen 
iets zeggen over de enorme voortgang op het sturen van een goede begroting en de resultaten 
die erbij horen. Ik denk daadwerkelijk dat daar een cultuurverandering gaande is. Maar ook het 
heel serieus nemen van het zo goed mogelijk sturen op de begroting heeft een lange adem no-
dig. Ik zou niet willen voorspellen dat we van 12 naar 9 naar 3 naar 1% willen gaan. 3,3% is echt 
al een fantastisch resultaat. Maar zeker ook in een jaar waarin er weer geopolitiek ontzettend 
veel aan de orde is, kunnen er wel eens veranderingen plaatsvinden. Dus ik maak daar ook een 
kleine Voorwaarschuwing. Maar het is heel goed om te constateren dat vanuit het college, van-
uit de directie en vanuit de organisatie heel strak gestuurd wordt op realistisch begroten en daar 
ook heel erg… En dan zijn er soms uitschieters in bijzondere omstandigheden. Hier gaat collega 
Jumelet zo nog wel wat over zeggen, als het gaat om landbouw, alles wat daarmee te maken 



 

30 

heeft. Dan een aantal vragen vanuit de portefeuille. Ik organiseer heel graag een bijpraatsessie 
over GAE en datgene wat ik met de minister vorige week heb besproken. Voor de tijd nu, ik zeg 
dat het een positief gesprek was met een positieve grondhouding. Maar laten we er binnenkort 
met elkaar over doorpraten. Dat organiseren we graag.  
 
De voorzitter: Daar wil mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren een vraag over stellen.  
 
Mevrouw Zuiker: Ja. Zou u voorafgaand aan die informatiesessie de stukken kunnen doorsturen 
van de gespreksverslagen die u heeft gehad, de gesprekken die u heeft gehad met de minister? 
En nog een tweede puntje. Kunt u dan ook ingaan op het stijgen en landen van militaire vlieg-
tuigen op Eelde en de laagvliegroutes?  
 
De voorzitter: Gaat uw gang.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik noteer ze even en anders hebben we eventjes contact 
met elkaar, want deze vragen kunnen altijd beantwoord worden. Er is geen formeel gespreks-
verslag, maar ik kan ervoor zorgen dat we in het kort eventjes een samenvatting geven van dat-
gene wat daar besproken is, zodat dat aan de voorkant… Maar ik stel me voor dat we ook wat 
openhartiger eens met elkaar verkennen, waar alle vragen aan de orde kunnen komen en we 
met elkaar ook dit gesprek gewoon vormgeven. En we met elkaar misschien ook wel verkennen 
wat we nodig hebben als Staten in den brede richting het najaar en verder, en ik zeg ook maar 
even richting verkiezingen, om daar goede beoordelingen in te kunnen maken. Voor zover dat 
niet nu al mogelijk is, want sommige mensen hoeven daar niet helemaal niet over na te denken 
en andere mensen vinden dat een behoorlijk dilemma. Tot zover over GAE. Dan is er een vraag 
gesteld door de heer Pormes.  
 
De voorzitter: Moment. Nog een vraag van mevrouw Kleine Deters van D66.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter dank u wel. Dat betreft een beantwoording net voor GAE. 
Het gaat over de Jaarrekening en Programma 2, Natuurlijk platteland, waar ik in mijn inbreng 
bij stilgestaan heb. En u noemt nu Programma 2 Landbouw. Bent u met ons eens dat Natuurlijk 
platteland veel breder en groter is dan landbouw?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Zeker, zeker. Dat heeft te maken met het feit dat ik Nog geen hele 
lange kilometers heb in deze provincie en soms de verkeerde titel aan het programma meegeef. 
Maar Natuur en platteland is veel meer dan landbouw. Daar zijn we het heel erg over eens. Ex-
cuus voor die omissie. Dan een vraag van de heer Pormes over € 200.000 minder opbrengsten in 
de motorrijtuigenbelasting: Heeft dat iets te maken met leaseauto’s? Nee is het antwoord. Het 
heeft wel iets te maken met minder verkoop van auto's en meer verkoop van elektrische auto's. 
Er is ook een vraag gesteld over überhaupt de financiën van de provincies en de ontwikkelingen 
daarin. Er komt binnenkort een brief naar u toe, waarin we ook delen hoe het IPO in overleg is 
met ministerie, met het Rijk, over al die ontwikkelingen, belastingstelsel, grote fondsen en belas-
tinggebied, zodat u dat kunt agenderen. En dan kunnen we daar met elkaar over in gesprek. 
Het lijkt mij goed om dat te doen met elkaar ook. Dan is er een vraag gesteld over de publieks-
versie. Voorzitter, de vorige… Bij de Begroting is mijn voorganger geweest. Die heeft gezegd: 
Dat pakken we graag op. En dat werken we ook graag uit, maar dat willen we graag doen rich-
ting de Begroting. Dat is een start van een cyclus en dan gaan we eens kijken hoe we dat goed 
kunnen doen op verschillende manieren. Niet alleen digitaal, via de website, want het is ook 
maar echt zeer de vraag of dat leidt tot aansluiting bij datgene dat gewenst is. Maar we gaan 
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kijken hoe we multi… op verschillende manieren dat kunnen inzetten. Dus dat volgt richting de 
Begroting. Dan een specifieke vraag ten aanzien van Klantreizen Inwonersonderzoek, van de 
ChristenUnie de heer Post heeft daar een vraag over gesteld, wil ik u graag verwijzen naar uw 
eigen Staten en de griffie. Want dat ligt daar en komt volgens mij, als het goed is, volgende 
week terug in de Statenbijeenkomst waar ook het college bij aansluit als het gaat om bewoners-
participatie en waar vooral een van uw collega's heel erg betrokken is. Dan is er ook nog een 
vraag gesteld over de positie van asielzoekers. Laat ik maar zo zeggen, het college vindt dat een 
Ieder die kan bijdragen van harte gewenst is in het werk dat voor handen is In Drenthe en ver 
Daarbuiten, of dat nou maatschappelijke bijdrages zijn of in het kader van werk. Gelukkig is 
daar ook een ontwikkeling gaande, maar we zullen iedereen nodig hebben om op die arbeids-
markt ook de juiste dingen te kunnen doen, zeker in de cruciale beroepstakken waar gewoon 
echt hele grote tekorten aan het ontstaan zijn. De WMD, er dichter op. Voorzitter toch ook nog 
maar even. Binnenkort de Jaarstukken. We delen alle besluiten die door de Aandeelhouders ge-
nomen worden en elke PS-vergadering staan er volgens mij ook verbonden partijen op de 
Agenda. Dus dat geeft de gelegenheid om daar ook vragen over te stellen. Voorzitter, ten slotte 
de vragen over het Investeringsprogramma. Ik stel voor, maar kijk even naar mijn collega ik kon 
het laatste bericht op de app net niet afmaken, maar ik stel voor dat wij richting de Begroting in 
beeld brengen wat de stand van zaken is, want dit jaar moet enorm ontwikkeljaar zijn. Wat dat 
heeft opgeleverd, wat de stand van zaken is, nut en noodzaak, opdat de Staten op basis van die 
informatie ook kunnen nadenken over het vervolg, ook na de verkiezingen volgend jaar. Dus 
dan leveren we dat als een pakketje op van allerlei informatie die we toch van plan zijn te ma-
ken, opdat de Staten volgend jaar daar ook goede afwegingen en keuzes in kunnen maken.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Ik voel een vraag aan komen van de heer Zuur van de CDA-fractie.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Volgens mij heb ik de gedeputeerde nog niet gehoord over 
het communiceren met de inwoners, zoals dat nu dus wel gebeurt met een persbericht en de op-
merking die ik daarover heb gemaakt.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Een zeer terechte opmerking gemaakt. Dat klopt. Het staat niet in het 
persbericht. Als je het over publieksversie hebt, dan begint dat bij het maken van het juiste pers-
bericht. Dus ik ben het helemaal met u eens. Daar heeft u een punt en daar zullen we secuur 
naar kijken, ook in het vervolg van de persberichten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer… Sorry, mijnheer Omlo van JA21 wil 
u nog iets vragen.  
 
De heer Omlo: Dat gaat wel over de provinciale belastinggronden. De vorige gedeputeerde vond 
dat niet zo’n goed idee. Is het standpunt daarin veranderd, is dat gewijzigd? Kunt u daar iets 
over zeggen?  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Het standpunt waarover?  
 
De heer Omlo: Het IPO heeft daar een voorstel over gedaan en het was ongewenst, opcenten 
bijvoorbeeld inderdaad.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja, maar dan mag u me nog iets verder helpen, want je kunt op heel 
veel verschillende manieren naar de opcenten van de motorrijtuigenbelasting kijken. En ik heb 
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veel geleerd, maar ik weet niet elke uitspraak van mijn voorganger in dit huis. Dus als u de dui-
ding van de discussie kunt geven, dan kan ik daar op antwoorden. Inderdaad om de verlaging, 
zoals hier gezegd werd. Oh, over de gewenste… Voorzitter, ik vind het ook echt aan de Staten, 
elk moment dat we daar keuzes in kunnen maken. We hebben een belasting, het is een motor-
rijtuigenbelasting, maar voor het algemeen belang van de inwoners van Drenthe. Daar hebben 
wij gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid in te dragen. U ieder, allemaal zoals u hier aan-
wezig bent, maakt daar in debat met elkaar keuzes in en een van de keuzes kan zijn het verla-
gen van de belasting. Dus ik wens de heer Omlo daar succes mee. En ik kan me zo voorstellen 
dat er ook Andere keuzes gemaakt kunnen worden. En ja, wat ik er dan persoonlijk precies van 
vind, is natuurlijk niet zo heel erg relevant.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes wil daar nog even op reageren.  
 
De heer Pormes: Klopt voorzitter, maar we zijn wel gehouden aan het collegeprogramma dat we 
niet tussentijds gaan verlagen.  
 
De voorzitter: Dit was een statement.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Ja oké, maar ik wil dit wel onderschrijven, want de dingen in het…. 
Oké, in het collegeprogramma staat: We gaan niet tussentijds verlagen. Maar je kunt daar het 
debat over voeren. Dat is eigenlijk wat ik zeg. En nogmaals…  
 
De voorzitter: Mevrouw Kleine Deters nog.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, ik begrijp de oproep van de heer Pormes niet. GS zijn gebon-
den aan het Collegeprogramma, maar dat neemt toch niet weg dat een partij een voorstel kan 
doen voor een verlaging van, en dat we daar met elkaar over kunnen spreken. Ik vind het bij-
zonder dat het beton gegoten collegeprogramma voor GroenLinks leidend is in al hun standpun-
ten.  
 
De heer Pormes: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Ik geloof dat GroenLinks daar even op gaat reageren.  
 
De heer Pormes: Mevrouw Kleine Deters begrijpt niet hoe het werkt kennelijk, maar dat geeft 
niet.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Voorzitter, mag ik afstand doen van de denigrerende opmerking.  
 
De heer Pormes: Misschien mag ik antwoord geven of is dat niet nodig? Nee, ik praat niet deni-
grerend.  
 
De voorzitter: Als u spreekt wel beiden graag in de microfoon, zodat iedereen het kan horen. 
Mijnheer Pormes gaat nu even reageren.  
 
De heer Pormes: Voorzitter weet u, de spelregel is dat we om de tafel zitten. We onderhandelen 
met elkaar over een collegeprogramma en daar zijn wij aan gehouden. En dan mag u van alles 
beweren en de oppositie mag elk debat aanvragen en agenderen. Het enige wat ik zeg: Als col-
legepartij zijn we gehouden aan de afspraken en we komen onze afspraken goed na. En mocht 
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D66 ooit in het college komen, dan zullen zij ook daar afspraken maken en ook nakomen ko-
men. Dat is heel simpel.  
 
De voorzitter: Dit is een mededeling. Mevrouw Kleine Deters even een korte reactie nog.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Ik wil volstaan, als de wijze van communiceren en interrumperen op 
deze denigrerende wijze is, dat een reactie daarin zal ontbreken.  
 
De voorzitter: Dat is een statement. Verder zal ik u vertellen dat de behandeling van de Begro-
ting plaatsvindt eind oktober, begin november. Maar mijnheer Uppelschoten heeft ook nog een 
vraag. Ja bedankt.  
 
De heer Uppelschoten: Ik heb met verbazing zitten luisteren naar mijnheer Pormes. Ook als je 
een coalitiepartij bent, betekent dat toch niet dat je 4 jaar vastzit aan het Coalitieprogramma en 
dat alle wijzigingen uit de oppositie moet komen? Ik neem aan dat het denken niet gestopt is 
met de coalitiepartijen en dat ze in de loop van 4 jaar zelf met voorstellen kunnen komen om 
tot wijziging over te gaan.  
 
De voorzitter: Als we nog even doorgaan, komen we uit bij het huis van Thorbecke. Dus laten 
we dat niet gaan doen en deze discussie nu gaan afsluiten.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat het een debat is in 
de Staten en dat is gelukt.  
 
De heer Post: De blijmoedigheid van de heer Post is inmiddels overgesprongen bij het voltallige 
college. Dat is mooi en de heer Brink had ook nog een aantal vragen op zijn bordje liggen.  
 
Gedeputeerde Brink: Ja, dank u wel voorzitter. Een paar korte vragen. SP volgens mij Economi-
sche Koers. Wij zijn daar inderdaad letterlijk en figuurlijk mee op koers als het gaat om een aan-
tal agenda’s die we met elkaar met u zouden bespreken. En u doelde ook nog even op de ken-
nisinstellingen en onderwijs en arbeidsmarkt. Ik denk dat we daar met elkaar aan de slag zijn, 
collega Beukelaar en ondergetekende. Als het gaat… Ik kijk even naar de bijeenkomst die er ook 
geweest is vanuit het ecosysteem, waar zij natuurlijk een belangrijk onderdeel van vormen, dat 
wij daar constant aan werken om die dichter bij elkaar te brengen en om ook te zorgen dat er 
voldoende… In de huidige tijd is dat altijd lastig, maar wij kijken er dus wel degelijk naar, hoe je 
dat kunt versterken en verbinden en welke rol je daar als provincie in moet spelen. Een andere 
vraag voorzitter, Vitale vakantieparken. Ik denk niet, ik kijk even naar de heer Steenbergen, ik 
ben het niet met u eens dat er geen successen worden geboekt. Alleen, ik geef toe dat als het 
gaat over het transformeren, met andere woorden een andere bestemming geven, waar soms 
nog een recreatiebestemming op ligt. Maar toch als je kijkt naar de toekomst, is het nog wel een 
recreatiepark waar gewoond wordt, dan is dat een lange adem en is dat een lange weg. Maar ik 
kan u wel melden, we zijn op dit moment bezig met een evaluatie en die heeft ook plaatsgevon-
den en die wordt besproken met de gemeentes. De algemene trend is dat men koerst op een 
verlenging. Met name die ruimtelijke ordeningsvraagstukken duren lang. Nou, we zien trouwens 
dat Naober Drenthe op pad is. We hadden het vanmorgen over de container die geplaatst is, 
maar dat was op een bijeenkomst die juist ging over Naober Drenthe en toch ook over ondermij-
ning en dat soort zaken.  
 
De voorzitter: De heer Steenbergen van Sterk Lokaal.  
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De heer Steenbergen: U heeft het over een evaluatie. Die evaluatie gaat u ook met PS delen?  
 
Gedeputeerde Brink: Ja. Volgens mij, voordat er een voorstel komt, zullen wij met u delen wat er 
uitgekomen is en wij zullen dan ook een voorstel doen voor eventueel een verlenging. Voorzit-
ter, daar komt ook bij dat er nog financiële middelen zijn, dus de middelen zijn niet op. We kun-
nen nog een tijdje voort. Maar ik kom daar nog op terug. Dan de laatste vraag voorzitter. Nee, 
nog twee vragen. JTF, € 330 miljoen naar Noord-Nederland. We hebben daar als college voor ge-
vochten dat ook Emmen daaraan toegevoegd is. Het is letterlijk voor Noord-Nederland, maar 
Emmen wordt speciaal genoemd in het besluit ook richting Brussel. Ik kan u melden Dat we in-
middels anderhalf jaar verder zijn. Dat er anderhalf jaar ongeveer iedere 14 dagen een call is van 
een aantal bestuurders over hoe we JTF vormgeven, hoe we de governance moeten doen, hoe 
de programma’s eruit moeten zien, zijn de goede doelen erin, enzovoort, enzovoort. Het ligt op 
dit moment bij de Europese Unie. Eerst is het ingediend bij EZ, daar hebben we met elkaar veel 
discussie gehad. Nu ligt het bij de Europese Unie. Het is al een keer teruggekomen met een aan-
tal aanpassingen. We verwachten nog steeds dat er nu goedkeuring komt en dat we 1 septem-
ber eventueel los zouden kunnen, een openstelling kunnen doen voor JTF. Dan is de vraag: Wat 
komt daarvoor naar Drenthe? We hebben inmiddels een aantal initiatieven ook uit de regio Em-
men daarvoor ingediend. Dat gaat om meer dan € 10 miljoen. Dat gaat denk ik wel richting de 
misschien wel € 30-50 miljoen. We hopen dat we daar ook in staan. Daar hoort vaak van cofinan-
ciering bij. Ik heb het niet scherp, maar we hebben de cofinanciering ook voor JTF geborgd in 
onze Europese cofinancieringspot, waar we met elkaar een berekening gemaakt hebben over 
‘Project‘you’, EFRO, JTF, noem maar op, want daar moet in ieder geval voldoende zijn. Mocht er 
meer nodig zijn, dan zullen we daar zeker als college dan met elkaar met voorstellen moeten ko-
men, indien u het met elkaar wilt. Maar ik denk dat het zeker de bedoeling is om ook deze mid-
delen in onze provincie te laten landen. En we komen daar… Het lijkt er op… Ik heb daar gister-
avond nog het laatste nieuws over gehoord, dat er een aantal mooie projecten ook uit deze re-
gio in zitten, maar wij verwachten dat er ook financiering komt. Maar ik kan u ook melden dat 
we ook financiering hebben via het groeifonds waar een aantal mooie Drentse projecten in zit-
ten. En dan denk ik dat we misschien ook over meer dan enige tientallen miljoenen spreken, 
maar daar hoeft dan geen cofinanciering bij. Voorzitter de laatste, de TT-Run. Mooie loop. We 
weten dat er wat financiële problemen zijn. Wij doen als provincie een bijdrage. We hebben ei-
genlijk met heel veel sportevenementen afgesproken dat we een bijdrage doen, maar dat we 
aan het eind van de rit ook vinden dat een sportevenement zich ook een beetje in de markt 
moet zetten en dat eigenlijk de provinciale bijdrage wat terugloopt. Dat is hier ook gebeurt. Het 
is natuurlijk een uitdaging om op het mooiste circuit van Europa zo’n run te kunnen houden. Ik 
wil best nog eens toezeggen om een gesprek aan te gaan. Tegelijkertijd, we hebben een kader 
met elkaar waar ook andere sportverenigingen, waar ook andere evenementen Aan gehouden 
zijn. Dat geldt ook voor de TT-Run. Maar ik weet dat er wat financiële problemen zijn. Tegelij-
kertijd denk ik, als je kijkt naar het aantal wandelaars, dan hebben wij als provincie altijd een 
royale bijdrage gedaan. Maar het gesprek… We zullen nog eens kijken, is er nog een mogelijk-
heid voor een vervolg. Voorzitter, dat waren mijn vragen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan liggen er wat vragen bij gedeputeerde Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Dank u wel voorzitter. Er is een aantal vragen inderdaad gesteld die mijn 
portefeuille betreffen. Eerst de heer Pormes van GroenLinks. Dat ging over biologische land-
bouw, hij bracht het ter sprake en merkte op dat dat toch vooral achterblijft. Dat is een alge-
meen beeld op dit moment. Het heeft ook te maken met de afzetmarkt. Dat zie je ook gewoon 
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op dit moment wel als een probleem. We hebben hier onlangs in het kader van de bollen- pro-
blematiek gesproken over biologische bloembollen. Daar was eigenlijk hetzelfde aan de orde. 
Dus je ziet inderdaad dat de markt daar nog niet echt op acteert. Het is juist ook van groot be-
lang dat we het binnen de kaders van landbouw en hoe nou verder te gaan in relatie tot Euro-
pees beleid zien, dat daar ook werk van de keten wordt Gemaakt, om uiteindelijk de consument 
te laten verleiden om inderdaad biologisch te kopen. Dus Dat zit heel nadrukkelijk met elkaar in 
verband. En in onze aanpak in Drenthe proberen we langs de lijn van natuurinclusieve landbouw 
biologisch wel degelijk mogelijk te maken. Maar we zien ook dat het dus vanwege die afzet-
markten best een lastige is om daar veranderingen aan te brengen. Voorzitter dan D66. Me-
vrouw Kleine Deters stelde de vraag inderdaad over het PNP, en dan zeg ik even Programma Na-
tuurlijk Platteland, want daar is de natuur aan de orde in relatie tot wateropgave, landbouwop-
gave, Recreatietoerisme, beleven, beschermen, benutten en in welke volgorde dat ook maar 
wordt benoemd. En u maakt een opmerking naar aanleiding van de Jaarrekening betreffende 
de baten en lasten. U hebt aangegeven dat er toch wel een afwijking is. Elk jaar is het eigenlijk 
aan de orde en waar is het op terug te brengen? Andere jaren was het ook zo. Namelijk op het 
niet aankopen, het niet kunnen uitbreiden van of het invullen van het NNN, Natuurnetwerk Ne-
derland. Daar is hij vooral, want ik zou weg willen blijven bij de gedachte dat we in het hele pro-
gramma achterlopen. Want u ziet namelijk al die vinkjes staan bij al die zaken die gebeurd zijn, 
allemaal in die gebiedsgerichte aanpakken, in die gebieden waar uiteindelijk ook geresulteerd 
heeft, dat we natuur hebben kunnen aanleggen, hebben kunnen inrichten. Maar per saldo, en 
dat is denk ik waar het nu omdraait, ziet u dat de afwijking veel beperkter is dan eerder het ge-
val was. Bladzijde 68 verwijs ik dan naar. Dan Partij voor de Dieren. Mevrouw Zuiker die ook 
vraagt naar het NNN. Ik wil u even toch weer herinneren aan het feit dat we een afspraak heb-
ben over de actualisering van het hele programma, het Programma Natuurlijk Platteland. We 
spreken al een tijd met alle partners over hoe we aan de ene kant bezig zijn, dus dat is zeg maar 
even een analyse, dan vervolgens ook hoe we met elkaar de komende 6 jaren na 2027 verder in-
vullen en aan het werk zijn met al die partners. Dat heeft er toe geleid dat er een Versnellings-
agenda op tafel ligt, ook via de CLG, Commissie Landelijk Gebied, met alle verschillende partners 
en die zal dan ook aan u worden toegekomen om uiteindelijk ook discussie te hebben over een 
aantal instrumenten. Want we zien natuurlijk dat we met elkaar al wel Prolander meer inzet 
hebben laten plegen in het aantal uren, om vooral in andere gebieden aan de slag te kunnen 
zijn. Maar we zien ook dat we lastig met elkaar zitten in het feit dat we het instrumentarium op 
dit moment niet voldoende kunnen inzetten en ook nog extra instrumentarium nodig hebben. 
hebben. Dus we zullen daar op enig moment bij u terugkomen om daar het gesprek te voeren 
over wat we daarop kunnen gaan inzetten. Dan heeft u een opmerking gemaakt over stikstof en 
in het bijzonder extern salderen, wat dat betekent met de uitspraak ‘Landelijk’. Ik zeg u maar: 
Extern salderen staat in Drenthe en zoals in veel andere provincies gewoon open. En vervolgens 
kunnen we constateren dat het lastiger wordt, steeds lastiger wordt, door allerlei juridische uit-
spraken. Ik maak er ook maar de opmerking bij dat de 25 kilometer afkap ook een lastige is als 
het gaat om extern salderen. Maar op dit moment is het zoals het is en u weet dat er allerlei ont-
wikkelingen zijn. En we zijn natuurlijk ook met de 1 april brief van de minister, de hoofdlijnen-
brief van stikstof, inmiddels op de hoogte van hoe de lijnen lopen. Maar we moeten zien dat we 
ook op die technische zaken, waar we in de vergunningverlening mee te maken hebben, stap-
pen kunnen zetten. En ik zeg u maar, dat is inderdaad niet makkelijk. Tegelijkertijd is het wel 
noodzakelijk, want uiteindelijk moeten we wel met elkaar uit de stilstand komen. Dan heeft u 
een opmerking gemaakt over de kapmeldingen, zeg ik maar even. Volgens mij was dat uw op-
merking. Of daar een jaarlijks overzicht van kan komen. We hebben u laatst in een bijeenkomst 
op woensdag over VTH geïnformeerd over die hele gang van zaken. Ik weet dat er ook een af-
spraak tussen u en de ambtelijke organisatie is om bij te praten, ook op detailniveau. Ik kan me 
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voorstellen dat u in het Jaarverslag VTH de informatie vindt die u wenselijk acht. Ik verwijs dan 
ook naar dat verslag zo meteen om u daarin te kunnen voorzien. Dan nog een opmerking over 
de landbouw. Het betreft de melkveehouders, 232, en u zegt: Het schiet niet op. We hebben na-
tuurlijk wel het feit aan de orde dat we ook een afspraak hebben vanuit de Investeringsagenda 
om dat uit te breiden met nog 250 melkveehouders en 250 akkerbouwers. Ik moet u wel zeggen 
dat dat best lastig is op dit moment, zeker in de context van onrust in de agrarische sector. Ik 
kan u melden dat gelukkig de agrarische sector, de landbouwvertegenwoordigers, bij ons ge-
woon aan tafel zitten. Maar dat het best lastig is, zeker omdat het perspectief en de duidelijk-
heid ontbreekt om te investeren en waar ben je mee bezig, dat dat ook wel lastig is, om dan die 
stap vervolgens te maken. Ik moet u zeggen, dat is een tweede argument, dat we op dit mo-
ment bezig zijn om het verder ontwikkelen van de KPI’s, kritieke prestatie-indicatoren, vorm te 
geven. En dat betekent dat we even de adem inhielden. En als ik die zin mag afmaken, stel ik 
me zo voor dat we u binnen het programma Boer Burger Natuur Drenthe op de hoogte kunnen 
brengen van de stand van zaken.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u voorzitter. De ambitie is om in 2023 500 melkveehouders te laten mee-
doen. Dat is al vrij snel. Er is geen bedrijf bijgekomen. Waarom staat er dan toch een groen 
vinkje achter dat programma?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, 2023 is volgend jaar. We hebben het over 2021 als het gaat 
om de Jaarrekening. Ik denk dat het goed is om te melden dat we in de context zitten van aan 
de ene kant… Laat ik zo zeggen: We weten allemaal dat er een Nationaal Programma Landelijk 
Gebied komt. Dat gaat over water, dat gaat over klimaatopgave, dat gaat over stikstof. Dat be-
tekent nogal iets. Dat is allemaal aanstaande. We werken er op dit moment achter de schermen 
met elkaar aan. En dan bedoel ik vanuit het IPO en vanuit het Rijk. Dat heeft betekenis voor 
landbouw. Dat heeft betekenis voor een aantal andere opgaven die er zijn, bijvoorbeeld voor 
het NNN. En dat maakt ook dat we in het gesprek met elkaar soms wel heel lastig vinden om nu 
iets te gaan doen, waarvan je niet weet wat zo meteen uiteindelijk het gevolg is in het andere 
dossier. En dat maakt dat we aan de ene kant gewoon werken aan het wat we tot nu toe heb-
ben afgesproken en wat we tot nu toe in gang hebben gezet, dus met die 232 boeren die fana-
tiek meedoen en ook als ambassadeur en coördinatoren optreden in het hele programma. Dat is 
een kwart van de melkveehouders in Drenthe. Dat is best een heel aantal, een goed percentage. 
Vervolgens moeten we zien dat we de volgende stap maken en daar zijn ook de nieuwe KPI’s 
voor nodig om dat daadwerkelijk in gang te zetten. Dus voor 2023 is een grote opgave. Maar ik 
zeg maar: Er komt nog een veel grotere opgave aan en dat is dat Nationaal Programma Lande-
lijk Gebied. Maar daar wordt u denk ik over niet al te lange tijd over geïnformeerd. Dan de 
ChristenUnie, de heer Post, die opmerking maakte over stikstof. Ik weet dat elke vergelijking 
mank gaat en tegelijkertijd zie ik schrijnende situaties bij de PAS-melders. Mensen die in zeer 
grote onzekerheid over hun bedrijf, maar ook over de opvolging van hun bedrijf echt met de 
rug tegen de muur staan. Je kunt elke vergelijking niet goed vinden, maar het is schrijnend en 
zeer zorgelijk, zeg ik er maar gewoon bij, omdat het uiteindelijk gaat over de toekomst van be-
drijven. En dan gaat het niet over of een bedrijf wel of niet door kan gaan, maar dan gaat het 
vooral ook over het beëindigen en het niet meer toekomstgericht kunnen nadenken. En dit is 
een onzekerheid waarvan de wetgever heeft gezegd: We gaan dit probleem oplossen. En er is 
nog geen zicht op een oplossing. Dat is een zeer lastige situatie, waarvan ik in ieder geval zeg 
dat we daar met elkaar wel een beweging moeten krijgen. En het is bij wijze van spreken een 
wekelijks onderwerp in welk stikstofoverleg dan ook: Oplossing voor de PAS-melders.  
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Mevrouw Zuiker: Voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan nog een vraag van mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Daar ben ik nog steeds. U zegt, het is een moeilijke situatie, er is geen oplos-
sing. Maar dé oplossing is vrij simpel. We zorgen dat we minder dieren hebben hier in Drenthe 
in de veehouderij. En dat kan vrij makkelijk. Alleen het is politieke onwil om daarvoor te gaan. 
Bent u het met mij eens dat minder dieren in de veehouderij een belangrijke oplossing zou kun-
nen zijn voor de stikstofproblematiek?  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, de vraag is aan mij gesteld. Het is een kwestie die gaat over 
betrouwbare overheid. Daar gaat het over. Het gaat over ondernemers die te goeder trouw heb-
ben gehandeld en hebben gemeld dat ze een activiteit hebben. En die hebben gehoord onder 
het PAS dat er geen vergunning nodig was. Door het onverbindend verklaren van het PAS in 
2019, 29 mei, zijn ze illegaal geworden. Dat betekent dat de overheid voor de opdracht staat 
vanaf dat moment om daar iets van te vinden. En de wetgever heeft uiteindelijk gezegd: In de 
wet hebben we opgeschreven dat moet worden gelegaliseerd, van een vergunning voorzien. De 
vraag hoe je dat gaat doen, ligt inderdaad op het bordje van de wetgeving, ligt dus op het 
bordje van LOV. Daar spreken we over met de minister. En natuurlijk kijken we ook als provincie 
hoe we dat het beste zouden kunnen invullen, maar ik wil wel graag bij het begin beginnen. Het 
gaat over een betrouwbare overheid en dat hebben we met elkaar niet voor elkaar. Hoe de op-
lossing er precies uit gaat zien, dat is in consequentie wellicht zoals u hem noemt, maar dat is 
wel een keuze die uiteindelijk resultante is van de constatering dat we een betrouwbare over-
heid moeten zijn.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker in tweede en laatste instantie.  
 
Mevrouw Zuiker: De gedeputeerde gaat niet in op mijn vraag of hij het ermee eens is dat minder 
dieren in de veehouderij een oplossing zou kunnen zijn. Wat hij wel zegt, is dat het over een be-
trouwbare overheid gaat, en dat is inderdaad een groot probleem. CDA en VVD zijn toch de par-
tijen die het PAS hebben bedacht en doorgedrukt en daarom zitten we nu met de problemen. 
Ook het Koersdocument stikstof is van CDA-VVD huize en ook die geven problemen. Dat is het 
probleem van de betrouwbare overheid op dit moment.  
 
De voorzitter: Daar zit verder geen vraag in.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja voorzitter, maar ik wil toch even opmerken dat het Koersdocument in 
deze Staten is vastgesteld en aangenomen. Dus het is niet van twee partijen, dat lijkt me wel 
helder. Want anders lijkt het een beetje een bijzondere discussie te worden. Ik vind het van be-
lang in ieder geval te constateren, dat landelijk in de Tweede Kamer geconstateerd is dat dit op-
gelost moet worden. Dat zou opgelost worden binnen 3 jaar en dat is in feite ook wat onderne-
mers hebben gehoord. Dan is het wel fijn om daar dan nu de stand van zaken van te kunnen 
melden. Dat er nog geen oplossing is, is schrijnend voorzitter.  
 
De voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Post, ChristenUnie.  
 
De heer Post: Ik ben blij met de beantwoording en de wijze waarop ik ook de betrokkenheid zie 
van de gedeputeerde op mijn vraag. Ik heb eigenlijk wel een vraag aan mevrouw Zuiker en ook 
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aan deze Staten. Ach jongens, dat mag ik allemaal niet. Nou, dan doe ik het via de gedepu-
teerde. Dan moet ik even herformuleren. Ik lig ook bij, dat is ook mooi. Weet u, natuurlijk zijn 
dieren en natuur en milieu hartstikke belangrijk. Daar staan we als ChristenUnie ook voor. Dat 
gaat over goed rentmeesterschap, maar in goed rentmeesterschap gaat het ook over mensen. 
Wat wij hebben gevraagd, is: Kun je mensen die te goeder trouw hebben gehandeld, te goeder 
trouw de zaak hebben gedaan, kun je die een generaal pardon geven? Eerlijk gezegd zijn wij 
wel bijna geneigd om een beetje ongehoorzaam te worden. Dat is misschien heel raar uit de 
mond van de ChristenUnie. Maar als we als overheid zo onbetrouwbaar reageren, wordt het dan 
niet tijd dat we als provincie misschien wel betrouwbaar worden en daar een eigen invulling aan 
geven? Ook al mag dat misschien niet.  
 
De voorzitter: De gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, de woorden van de heer Post spreken mij zeer aan, dus ik 
denk dat het in de overwegingen in de komende weken, maanden belangrijk zal worden hoe 
wij hier met elkaar gaan op acteren. En ik zal u maar op voorhand melden: Rond 10 juni komt de 
brief van de minister van landbouw. En de minister van stikstof en natuur gaat ook een brief 
schrijven rond 10 juni. Dan komt die openbaar. We zullen dan zien waar we dan met elkaar 
staan, ook in het kader van oplossing voor de PAS-melders. Voorzitter, als laatste, de opmerking 
van de heer Post die gaat over de Regio Deal. Dat betreft inderdaad, hoe gaat dat nou over al 
die projecten? Volgens mij was dat de kwestie en vooral de betrokkenheid van de Staten daarbij. 
Dat raakt bijna ook aan de vraag naar democratische legitimatie. We hebben een stuurgroep, u 
hebt ons gemandateerd om daarin deel te nemen, ik mag er zelfs voorzitter van zijn, om met 
wonen, werken, welzijn al die projecten los te trekken. Die projecten komen natuurlijk wel hier 
langs, als het gaat om waar de besteding van middelen wat betreft provinciale projecten voor is. 
En u wordt geïnformeerd over het totaal van het programma. Maar ik heb gehoord wat er ge-
zegd is en dit blijft elke keer binnen gemeenteraden en Staten een belangrijk punt om er aan-
dacht voor te houden, zeker voor zo’n samenwerkingsverband als de Regio Deal Zuid- en Oost 
Drenthe. Maar we proberen u daar zoveel mogelijk in te betrekken. Voorzitter, dat waren vol-
gens mij de vragen richting de…  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met gedeputeerde Kuipers. U heeft het woord.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel voorzitter. Ik zie dat de collega's ons inmiddels ruimschoots 
door onze spreektijd heen hebben geholpen, maar ik zal toch maar even ingaan op een aantal 
bijdragen van de SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, die in mijn richting, of in de rich-
ting van mijn portefeuille zijn gemaakt. Mevrouw Dikkers. U stelde een aantal vragen met een 
wat technisch karakter, maar ik zal u proberen wat houvast te geven over de plekken waarop 
we u op die dossiers hebben geïnformeerd, maar mocht dat leiden tot nadere vragen, dan zijn 
we natuurlijk altijd bereid om dat voor u aan te leveren. U begon met een heel bestuurlijke 
vraag, namelijk: Te komen tot nieuwe afspraken over beregening, hoe moeilijk is dat nou? Ik 
heb hier opgeschreven: Mega moeilijk, want het gaat om het verdelen van schaarste. Dat is altijd 
bijzonder ingewikkeld. U las het ook dit weekend nog weer in de kranten. We zijn gewend in 
Nederland het water te managen en we moeten nu ook de omslag maken, zeker bij de water-
schappen, naar het managen van gebrek aan water. Maar over het komen tot nieuwe afspraken 
van drainage en beregening hebben we in ieder geval consensus bereikt en ook een unaniem 
advies van de Commissie Landelijk Gebied om dat op een bepaalde manier aan te vliegen. Over 
dat proces hebben we uitgebreid geïnformeerd in een brief die vorige week op de Lijst van inge-
komen stukken stond bij de commissie Omgevingsbeleid. Dus daar treft u uitgebreid aan waar 
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hier in de Begroting naar wordt verwezen. Het stukje over de grondwatertoestand rondom Na-
tura 2000-gebieden gaat echt over de hydrologische toestand van die gebieden, waarbij we er 
ieder jaar een of twee in beeld brengen. Dus het gaat om de waterkwantiteit in deze zin, dus 
daar gaat die doelstelling uit de Begroting over. Natuurlijk speelt altijd op de achtergrond de 
Kaderrichtlijn Water en grondwaterkwaliteit. Datzelfde geldt overigens voor nitraat. Dat is een 
hele landelijke discussie ook, het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waar de minister van LNV 
onder druk van Europa een addendum op heeft gepubliceerd. Dat heeft u allemaal kunnen vol-
gen. Daarin zien we ook dat het lastig is om te zeggen wat precies de effecten van verschillende 
maatregelen zijn. Wat wij daar als provincie doen, ziet u in het regionaal waterprogramma te-
rug en specifiek ook in de gebiedsplannen voor de grondwater beschermingsgebieden, die met 
u gedeeld zijn. Mochten die documenten nog niet voldoende antwoord geven, dan stel ik voor 
dat ik dat even met mevrouw Dikkers oppak, om daar toch antwoorden op te verzinnen voorzit-
ter. De Partij voor de Dieren vraagt over de Wet natuurbescherming: Er is extra inzet gepleegd 
voor het team VTH, is dat dan ook voldoende? Nou, ik zou zeggen: Nee, totaal niet eigenlijk. 
Kijk alleen al dat er deze week nog weer 50 extra handhavingsverzoeken zijn aangekondigd 
door de MOB die individueel beoordeeld moeten worden. Ik heb zo veel vergunningen, ik denk 
nog wel een jaar voorraad aan werk op de plank liggen, waar onze mensen keihard aan werken 
om al die dossiers verder te helpen en te vergunnen wat er vergund kan worden en afstemming 
te doen over alles dat nog boven de markt hangt, ook in de gesprekken die collega Jumelet 
voert met het Rijk. Maar we doen dus keihard ons best. Ik zou zeggen: Extra inzet is altijd wel-
kom. Sterker nog, op dit moment treft u op onze website twee openbare vacatures voor het 
team VTH, als het gaat om soortenbescherming. Aan alle kijkers thuis: Als u denkt dat u daar een 
bijdrage aan kan leveren, meldt u alstublieft. Dan nog iets over de juridisering. Want u zegt te-
recht: Steeds meer mensen maken bezwaar of stappen zelfs naar de rechter. Dat is hun goed 
recht en dat is vaak ook nuttig als mensen ons scherp houden, want de wetsteksten zijn vaak 
niet eenduidig en hetzelfde geldt voor onze eigen regels en ons beleid. Dus het is goed als men-
sen ons daar scherp in houden. Maar dat er steeds meer mensen bezwaar maken of naar de 
rechter stappen, dat wil niet zeggen, en dat beeld ontstond bij mij een beetje vanuit uw betoog, 
maar dat is ongetwijfeld niet uw bedoeling geweest, dat wij daar ook altijd in het ongelijk wor-
den gesteld vervolgens in die procedures, want heel vaak blijft ons bestreden besluit daadwerke-
lijk intact. De mensen zijn niet ontvankelijk, of in eerste aanleg krijgen wij gelijk, of het college 
van GS wordt gevraagd nadere onderbouwing te leveren voor het omstreden besluit. Maar in 
the end is er een zeer sporadisch aantal gevallen, dat wij in het ongelijk worden gesteld. En op 
dat moment moeten wij natuurlijk altijd kijken: Leidt dat tot nieuw beleid of leidt dat tot een 
nieuwe werkwijze? Dat ben ik helemaal met u eens, maar we moeten niet hier het beeld creëren 
dat er steeds meer bezwaar wordt gemaakt, dat het ook steeds slechter werk is, want ons werk 
is zeer goed. Ik ben er ook zeer trots op. En wat wij besluiten, kan ook zeer vaak de juridische 
toets doorstaan. Dat wou ik wel even gezegd hebben voorzitter. Tot slot vroeg de heer Loof nog 
naar de ‘Frisse doorstart’. Gaat het nou voorspoedig? Ja. De gemeenten zijn ook zeer blij met 
deze inzet. We hebben dat op precies dezelfde manier gedaan, dus we gebruiken eigenlijk het 
werk dat we vorig jaar hebben ingezet. Daar hebben we nou twee keer plezier van. De gemeen-
ten zijn ook heel blij, net als het college, met de uitvoering daarvan. Dus voor deze voorzitter, 
zou ik hoe dan ook ons een groen vinkje willen uitdelen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Wie kan er nou op tegen zijn als je jezelf een groen vinkje geeft? Dat mag natuur-
lijk altijd. En dan als laatste in de rij gedeputeerde Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Dat kan heel kort voorzitter. Voor mij zijn er maar twee opmerkingen 
gemaakt. De heer Pormes heeft gewezen op de geopolitieke ontwikkelingen en wat dat voor 
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gevolgen heeft voor de energietransitie. Hij heeft gezegd: De 49% moeten we vooral vasthou-
den. Nou, ik denk dat u weet dat ‘Fit for 55’zegt dat het 55% moet worden, het kabinet gaat 
naar 60% in 2030. Dus dat wordt alleen maar een grotere opgave, zou bijna zeggen. En u hebt 
gezegd: We zitten wel huishoudens te ontzien, enzovoort. Nou mijnheer Pormes ik kan u gerust-
stellen, we handelen nog steeds in de geest van ons collegeakkoord, wat we daarover hebben 
afgesproken. Ik voel me daar nog steeds aan gebonden. Mijnheer Uppelschoten, u wilt dunnere 
Jaarstukken en verder allemaal dingen toevoegen heb ik begrepen, over de info uit de Volks-
krant. Nou mooi, blijf de krant lezen, zou ik zeggen, maar we hebben al allerlei monitoren, ook 
op het klimaat enzovoort. En het lijkt me niet nuttig om dat nu allemaal nog een keer extra aan 
de Jaarstukken toe te voegen. Ik ben van alles bereid, maar er loopt van alles volgens mij, dat 
moet voldoende zijn. Da 
 
De voorzitter: nk u wel en daarmee komt een einde aan de eerste termijn van het college. Als 
we nu even in gedachten houden, dat wijzigingen in het beleid, als we dat willen voorstellen, 
dat we die prima kwijt kunnen bij de Voorjaarsnota, dat dit stuk eigenlijk alleen maar even kijkt 
naar de verantwoording van de Jaarcijfers over 2021, dan denk ik wel dat we in de buurt van 
een A-stuk zitten, tenzij u een amendement overweegt. Dus wilt u daar in tweede termijn even 
duidelijk over zijn. Als het dus geen A-stuk kan worden, dan loop ik even langs de fracties en u 
kunt vanaf uw plaats reageren voor een tweede termijn. Dan begin ik even bij mijnheer Pormes 
van GroenLinks.  
 
De heer Pormes: Dank u wel voorzitter. Ik ben het overigens met u eens dat, mochten er zaken 
zijn die bediscussieerd moeten worden over programma's, dat de Voorjaarsnota een uitstekende 
gelegenheid is om ook te discussiëren over de opcenten. U kent mij, ik ben een dualist en dat be-
tekent dat elk onderwerp wat mij betreft ter discussie mag staan. Maar ik ben ook een docent 
geweest jarenlang, decennia, en een van de regels is, zowel in het basisonderwijs als in het ho-
ger beroepsonderwijs, als ze het niet begrijpen, dan heb ik het kennelijk niet goed uitgelegd. Ik 
heb het geprobeerd. Sommige mensen beschouwen dat als een belediging, of… Maar goed, ik 
heb wel geprobeerd hoe dat werkt. Het uitgangspunt is, dat wij afspraken hebben gemaakt. 
Voorzitter, ik ben blij met de toezegging van de gedeputeerde om heel uitgebreid stil te staan 
bij de GAE. We zien ook de brief tegemoet daar waar het gaat over nieuwe inkomsten, vanuit 
het IPO ook bediscussieerd. En terecht. Er is een onzekere toekomst als gevolg van de geopoli-
tieke ontwikkelingen. En dat zal ongetwijfeld nog wel geagendeerd worden in de toekomst, ze-
ker met deze nieuwe ontwikkelingen. En tot slot nog even naar de ChristenUnie. Kijk, ik heb die 
opmerking gemaakt voorzitter, omdat ik dat ook niet had verwacht dat een partij als de Chris-
tenUnie die vergelijking zou maken. En ik vind dat nogal wat. Niet alleen maar vanwege de posi-
tie van die kinderen, maar ook omdat etnische scheidslijnen zijn toegepast bij die hele toesla-
genaffaire. Maar goed, als zij die vergelijking wensen te maken en willen maken, dan is dat aan 
hen. Ik had het niet verwacht. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dat was uw eerste termijn, maar mijnheer Post wil hier natuurlijk wel even op rea-
geren.  
 
De heer Post: Ja, dat kan ik natuurlijk niet laten liggen. Vergelijkingen gaan altijd ergens mank, 
dat ben ik met de heer Pormes eens voorzitter. En tegelijkertijd gaat het hier over betrouwbare 
overheid en gaat het over een overheid die zich verschuilt achter regeltjes en procedures. En dat 
is de vergelijking die ik heb gemaakt met de toeslagenaffaire. Dat gaat over verschuilen achter 
regeltjes en procedures en niet kijken naar mensen. En in die zin zit dat mechanisme bijna in alle 
processen als je niet uitkijkt. In mijn dagelijks werk, u had het ook over dagelijks werk, is dat een 
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vraag die ik eigenlijk dagelijks stel. Zou je dit zelf ook zo willen? En zo nee, hoe komt dat dan? 
Dus in die zin denk ik dat een verduidelijking op zijn plek is.  
 
De heer Pormes: Voorzitter, helemaal mee eens. Ik mag ik u wijzen op de publicatie van Hirsch 
Ballin ‘Waakzaam burgerschap’. Het is een uitstekend boek, dat gaat daar met name op in. Dus 
ik ben tevreden met de uitleg.  
 
De voorzitter: Dan concluderen wij dat we daar nu voldoende over gesproken hebben. Dan ga ik 
voor de tweede termijn naar de D66, mevrouw Kleine Deters.  
 
Mevrouw Kleine Deters: Dank u wel voorzitter. Ik zou het inderdaad graag bij de Jaarrekening 
en het Jaarverslag willen houden. Maar toch ook even naar uw oproep in het begin van de ver-
gadering. Ik begreep nu na deze eerste termijn, dat we inmiddels een partij hebben die alleen 
maar kan volstaan met verwijzing naar het collegeprogramma en daarmee onze spreektijd be-
perken. Op uw vraag concreet voor de tweede termijn, om slechts in te gaan of het een A- of B-
stuk moet zijn. Dan zal D66 het voorstel voor een A-stuk ondersteunen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dan gaan we verder met, mevrouw Dikkers van de SP-fractie.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn tevreden met de beantwoording van de vra-
gen en wat ons betreft mag dit een hamerstuk worden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker van de Partij voor de Dieren.  
 
Mevrouw Zuiker: Dank u wel voorzitter. Ik wou even vragen nog aan de gedeputeerde Jumelet 
wanneer de Versnellingsagenda van de NNN dan naar PS ongeveer zal komen. En ik heb nog ge-
vraagd in mijn eerste termijn, of de gedeputeerde kon schetsen wat de uitspraak van eind april 
had over het extern salderen, dat de stikstofbank niet mogelijk is, wat dat voor consequenties 
heeft. En tot slot wil ik de heer Kuipers vertellen dat mensen niet naar de rechter gaan omdat 
het zo leuk is. Het kan zelfs een erg belastende ervaring zijn voor inwoners en organisaties. Ze 
gaan ook niet naar de rechter als hun adviseur heeft gezegd dat het totaal onzin is wat ze wil-
len. Ze verliezen het soms, inderdaad, op procedurele redenen of om een bepaalde uitleg. Maar 
het is jammer en treurig dat mensen naar de rechter moeten, zich gedwongen voelen naar de 
rechter te moeten gaan om hun leefomgeving te beschermen. En dat is een toename. En dat 
komt ook omdat de leefomgeving steeds meer onder druk staat. Dat wilde ik nog even zeggen. 
Ik heb nog een, sorry, een vraag. Gedeputeerde Jumelet heeft niet geantwoord op de evaluatie 
van het programma Duurzame Melkveehouderij. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dan de heer Zuur van de CDA-fractie.  
 
De heer Zuur: Dank u wel voorzitter. Dank voor de beantwoording. Een item brachten wij naar 
voren, dat is de vinkjes in kleur. Het gaat hier een aantal keren over communicatie, communica-
tie met inwoners van Drenthe en communicatie met Provinciale Staten. Onze fractie zou willen 
pleiten, om de discussie over de toepassing van die methodiek ook met GS te voeren via eventu-
eel een werkgroep die daarover over mee kan praten. We hebben er een aantal daarvan die 
daar volgens mij iets heel zinnigs over kunnen zeggen. De Partij van de Arbeid kwam nog met 
het evalueren of het nader kijken naar het vehikel Investeringsagenda. Daar kunnen wij ons heel 
wat bij voorstellen, zowel het instrument als waar staan we nu? Uit de Jaarrekening blijkt dat 
we aan het begin van dit jaar op € 25 miljoen zitten en dat dat nog doorloopt tot na 2025. Daar 
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zitten beoogde onttrekkingen aan. Maar wellicht kunnen we daar nog eens kritisch naar kijken 
en dan ook even weer de voorstellen tevoorschijn halen als er geld resteert om te kijken naar de 
oorspronkelijke voorstellen, die bij het tot stand komen van de Investeringsagenda zijn gedaan. 
Dus ik zou hem willen splitsen naar procesmatig: Wat betekent het vehikel, en hoe vinden we 
dat we daarmee om zijn gegaan? En ook inhoudelijk is er nog geld dat wellicht besteed of eer-
der besteed kan worden of beter besteed kan worden. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mijnheer Omlo van JA21.  
 
De heer Omlo: Dank u wel voorzitter. A-stuk inderdaad, en we zullen ons richten op de Voor-
jaarsnota. Dank u.  
 
De voorzitter: De PVV-fractie mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Wij vinden het ook een A-stuk, maar 
de bijdrage… mijnheer Pormes heeft me toch aan het twijfelen gebracht. Ik begrijp dat ik zater-
dag wel bij het vliegveld had mogen protesteren tegen het voortbestaan van het vliegveld 
Eelde, maar u als Statenlid van een coalitiepartij had daar dus niet mogen staan, want u bent ge-
bonden aan het coalitieakkoord.  
 
De voorzitter: Ik stel voor dat we dit onderwerp straks bij de lunch even gaan behandelen. Dan 
gaan we verder met Sterk Lokaal, mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter dank u wel. Ik ben eigenlijk zeer geneigd om in te gaan op de 
opmerkingen van mijnheer Pormes, want daar stellen wij grote vraagtekens bij. Maar ik doe dat 
niet. Ik vind dat we ons bij de Jaarrekening moeten houden. Wat betreft een Investeringsagenda 
waar de PvdA op doelt, daar kunnen wij ons bij aansluiten. En verder zien wij het ook als een A-
stuk.  
 
De voorzitter: Dan gaan we naar de VVD-fractie mijnheer Vianen.  
 
De heer Vianen: Voorzitter, dank aan het college voor de beantwoording van de vragen en ook 
voor de toezeggingen voor de informatiebijeenkomst over GAE en over het gesprek met de TT-
Run Assen. Waarbij gedeputeerde Brink aangeeft te kijken wat er dan nodig is om een nieuwe 
editie te organiseren, maar dat de TT-Run wel binnen beperkte kaders valt. Dat begrijp ik op 
zich. Alleen ik wil graag meegeven aan de gedeputeerde dat de TT-Run in mijn ogen, de ogen 
van de VVD, meer is dan sec een hardloop-evenement. Het draagt ook bij aan de beleving van 
het hele TT-circuit en aan mogelijk economische impact, omdat toeristen die naar de TT gaan 
wellicht een week eerder komen en dan daardoor hier blijven overnachten en meer uitgeven. 
Dat zou ik graag mee willen geven. We zien graag de resultaten van het overleg tegemoet. 
Dank u wel en wat ons betreft is een A-stuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dan mijnheer Post van de ChristenUnie.  
 
De heer Post: Dank u wel voorzitter. Ik heb nog twee dingetjes. Fijn dat we ook de stukken van 
de WMD kunnen bespreken bij de verbonden partijen en ik zou de gedeputeerde willen vragen 
dat we dan ook de Jaarstukken daarvoor beschikbaar krijgen. En ik heb nog een open vraag. Die 
ging over mijn vraag over hoe GS denken ons te betrekken bij de keuze in de uitvoering van de 
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Regio Deal Zuidoost-Drenthe, maar ook de andere Regio Deals. Dank u wel en wat ons betreft 
ook een A-stuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan mijnheer Loof van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer Loof: Dank u voorzitter. Dank ook aan het college voor de beantwoording en ook in ie-
der geval voor de toezegging met betrekking tot de gedachte van ons om de Investerings-
agenda onder de loep te nemen. Ook bedankt voor de steun vanuit de CDA-fractie op dit punt. 
En inderdaad, de heer Zuur heeft net verwoord en daar gaat het me eigenlijk om, dat we niet 
alleen kijken naar het instrument, maar dat we ook kijken naar de effecten en de financiële af-
wikkeling daarvan. Dank voorzitter. Wat ons betreft ook een A-stuk.  
 
De voorzitter: Dank u wel, dat was de reactie van de Staten in tweede termijn. Dan hebben we 
nu nog een rondje gedeputeerden tegoed, maar ze komen niet allemaal aan bod. Dus de heer 
Jumelet denk ik. Het woord is aan de heer Jumelet.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter even kijken, want ik had een vraag van mevrouw Zuiker wat 
betreft de stikstofbank. Weet u, het is soms wel eens even wat onduidelijk waar we het over 
hebben. En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Maar het gaat mij erover, er is een uitspraak 
over extern salderen en dan denk ik: Welke uitspraak? Er zijn er zoveel. Dus het moet dan even 
geduid worden. En nu zegt u iets over een stikstofbank. En dan denk ik: Oh, dan heeft ze het 
waarschijnlijk over de uitspraak in Noord-Holland over de woningbouw, denk ik. Ja, ik zie u 
knikken. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Dat helpt. Dat is een heel speci-
fieke situatie. De minister had daar al aangegeven dat er geen gebruik kon worden gemaakt van 
de ruimte in de stikstofbank. Toch werd er gebruik van gemaakt. Uiteindelijk ging de uitspraak 
over de passende beoordeling voor die stikstofbank en het toepassen van die ruimte in dat en 
dat gebied. En daarom kunnen er 33.000 woningen niet gebouwd worden. Dat is in feite de uit-
komst van die uitspraak. Dat is op zich natuurlijk bijzonder. Dat geldt niet voor Drenthe. Maar 
wij maken op dit moment geen gebruik van de stikstofbank om woningen te vinden. Dat is zoals 
het is. Daarom zeg ik maar even zo: Als ik weet wat u bedoelt, dan kunnen we met elkaar dat 
wel helder hebben volgens mij. Dan vraagt u ook nog naar de actualisatie: Wanneer dan? Of u 
vraagt eigenlijk naar de Versnellingsagenda. U moet weten, de actualisatie is aan de orde van 
het Programma Natuurlijk Platteland. Vervolgens hangt daar ook een Versnellingsagenda onder, 
want dat is een van de zaken waarover we met elkaar gesproken hebben. We willen in het ka-
der van 2027 en die afspraken wat betreft sneller inzetten van uren, ook nog naar het instru-
mentarium kijken. We hebben het voorzien voor de zomervakantie. Maar ik moet u eerlijk zeg-
gen dat er ook wel weer een hick up is, want we willen met de gemeenten, waar er vaak een be-
stemmingsplanwijziging aan de orde is wanneer het gaat over de verandering van functie van 
gronden, ook een goed gesprek hebben. We hebben te maken gehad met verkiezingen, we heb-
ben te maken met het vormen van colleges en we hebben te maken met een lastige situatie dat 
we de gemeenten even niet aan boord kunnen krijgen. En daarom lijkt het er nu op dat we na 
de zomervakantie die actualisatie rond hebben en het dan ook u kunnen toesturen. Dus ik zit 
even met de klem dat we ook iedereen zoveel en zo goed mogelijk willen betrekken en zeker als 
het gaat om de gemeenten die ook van groot belang zijn in dit verhaal. Voorzitter en dan Evalu-
atie Duurzame Melkveehouderij. We hebben natuurlijk al wel u bijgesproken. Ik moet u zeggen, 
dat was dan misschien niet voldoende, maar juist in dat bijspreken en dat organiseren van werk-
bezoeken is al aan de orde geweest dat de hele transitie natuurlijk best een heel langdurig en 
uitgebreid traject is. En ik heb u eigenlijk aangeboden om te zeggen: 8 juni hebben we een mo-
ment als Staten en ik mag u daar weer in meenemen dan met ambtelijke ondersteuning over het 
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programma Boer Burger Natuur Drenthe. Ik kan me goed voorstellen dat we dat 8 juni ook aan 
de orde hebben, zodat we met elkaar kijken: Waar staan we en hoe kunnen we daarin zo snel 
mogelijk weer stappen zetten? Dus dat zou mijn antwoord zijn. Ik kijk naar de heer Post. Vol-
gens mij gaat mevrouw Zuiker nu iets zeggen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Zuiker.  
 
Mevrouw Zuiker: In het NRK-rapport 2020 stond dat wij wat scherper moesten sturen op de 
landbouwsubsidies en ook dus op de duurzame melkveehouderij. Wat we tot nu toe hebben ge-
had als evaluatie zijn een paar, ik zal maar zeggen, anekdotes over hoe goed het gaat. Wij krij-
gen nooit een scherpe analyse van of inderdaad duurzaamheid echt toeneemt in Drenthe door 
dat geld. Het lijkt mij zeer logisch en eigenlijk ook wenselijk, dat wij dat wel krijgen. Dus als wij 
8 juni weer een paar verhalen krijgen over hoe goed het gaat, dan is dat geen evaluatie en dan 
voldoet u toch echt niet aan de wensen van PS en ook van de NRK om dat een keer goed te eva-
lueren.  
 
Gedeputeerde Jumelet: Voorzitter, ik heb het gehoord. Het punt blijft toch echt dat, als je het 
hebt over de transitie in de landbouw, je soms niet kunt zeggen… of, je kunt niet zeggen dat je 
van het ene op het andere jaar de resultaten kunt zien. Dat hebben we ook gedeeld al met el-
kaar in allerlei bijeenkomsten. Dat hebben we ook in die sessie met elkaar gedeeld op bedrijven 
waar u was uitgenodigd om daar ook kennis van te nemen. Toen is dat in de sheets in de presen-
tatie getoond en gemeld. Dat neemt niet weg dat we u uiteraard steeds willen bijpraten. Maar 
het is heel lastig in zo’n traject dat we nu aan het doen zijn, dat weet u denk ik ook heel goed, 
om te zeggen: We hebben in 2019, 2020, 2021… en vervolgens hebben we de constatering: Dan 
is dat en dat bereikt. Want in de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf en zeker als het gaat 
om een melkveebedrijf, dan zie je dat daar meerdere jaren voor nodig zijn. Dat is u ook meege-
geven in die hele setting. Maar het ontslaat ons er niet van u steeds blijven te informeren en ook 
van data te voorzien. Dus de vraag die u stelt, leg ik terug naar de ambtelijke organisatie, om 
zoveel als mogelijk op 8 juni de stand van zaken met u als Staten te delen. We hebben niks ach-
ter gehouden, er is ook helemaal niets geheims aan. We zeggen niet alleen maar: Het gaat ge-
weldig. Het is soms gewoon heel lastig, dat heb ik u proberen te duiden in de breedte van de 
opgave. Maar ik heb gehoord wat u gezegd hebt en wat mij betreft gaan we 8 juni daar met el-
kaar weer over in gesprek. Voorzitter dan de heer Post, die nog even duidt op de Regio Deal 
Zuidoost-Drenthe. Ik heb wel net iets proberen te zeggen daarover, namelijk: Hoe werkt dat nou 
met zo’n Regio Deal? Ook heb ik het zelfs gehad over de democratische legitimatie. De keuzes 
worden vaak vanuit de samenhang en samenwerking met gemeenten en het Rijk als provincie 
gemaakt. Dat gebeurt in de pijlers, daar bent u denk ik van op de hoogte. De pijlers hangen on-
der de stuurgroep en de besluiten komen hier ook voorbij en wij functioneren als kassier voor 
het hele programma. De vraag: Hebt u nog invloed op de keuzes? Dan moet ik u zeggen, dat is 
nou net datgene dat juist in die pijlers aan de orde komt. Het ontwikkelteam dat die projecten 
maakt en verder brengt, die uiteindelijk in de stuurgroep worden besloten, daar wordt u hier 
van op de hoogte gebracht. Maar het is inderdaad wel het voorwerk dat in de samenwerking 
tussen de genoemde partijen gebeurt. En ik vergeet daarbij natuurlijk kennisinstellingen maar 
ook het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Nu ik dit zeg zo, is dat ook aan de orde. Daar probeerde ik 
antwoord op te geven zojuist. Maar ik kijk even naar de heer Post of hij dat voldoende vindt.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gedeputeerde Vedelaar.  
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Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, een hele korte. Ook in reactie in de richting van de heer 
Post over de WMD. Ik snap de vraag, maar er zit een verschil tussen verbonden partijen. Soms zit 
je in het bestuur, stel je zelf de Jaarstukken vast en kan het rond deze tijd naar de Staten. Soms 
ben je aandeelhouder en dan worden die stukken eerst in de aandeelhoudersvergadering be-
sproken. Dat gebeurt bij de WMD in juni en dan worden ze daarna naar de Staten gestuurd. Dat 
gebeurt elk jaar. Dus ik dacht dat we daar helderheid over hebben, dat we dat doen zoals we 
dat elk jaar doen. Maar er zit een verschil tussen verbonden partijen met en zonder aandeelhou-
ders.  
 
De voorzitter: Dank voor deze aanvulling. Zijn er nog andere gedeputeerden die zich geroepen 
voelen ergens op te reageren? Dat is niet het geval zie ik. Dan stel ik vast dat we hiermee Agen-
dapunt 9 voldoende besproken hebben en dat het stuk doorgaat als A-stuk naar PS. Het is nu 
bijna 12.35 uur. Volgens mij zijn we met elkaar toe aan de lunch en dan gaan we om 13.20 uur 
verder. De vergadering is geschorst.  
 
[SCHORSING] 

10. 1e Actualisatie (6e en 7e wijziging van de Begroting 2022); Statenstuk 2022-56  

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is agendapunt 10, de actualisatie van de Begroting 
2022, de 6e en 7e wijziging. Ik heb hier slechts drie sprekers voor kunnen noteren en als zij nog 
steeds vinden dat zij iets moeten zeggen, dan mag dat natuurlijk. Ik geef graag als eerste het 
woord aan de heer Zuur van de fractie van het CDA, daarna mijnheer Uppelschoten en als laat-
ste in de rij de heer Loof. Het woord is aan de heer Zuur.  
 
De heer Zuur: Dank u wel, voorzitter. Onze fractie kan kort zijn over deze eerste actualisatie, 
deze is voor ons duidelijk. Ze komen deels voort uit de Jaarafsluiting en meer actuele gegevens 
en ze zijn vooral technisch van aard. Soms bekruipt je bij het lezen weleens de gedachte: had 
men dit niet kunnen voorzien of waarom is dit niet eerder geconstateerd? Maar kijkend naar de 
omvang van die mutaties met impact op het resultaat, dan moeten wij daar geen aandacht aan 
besteden, is onze overtuiging. Natuurlijk wordt onze mening nog wel nadrukkelijk gevraagd 
over het instellen van de bestemmingsreserve Bodem. Ook daarover kunnen wij kort zijn. De on-
derbouwing is duidelijk, het komt de overzichtelijkheid ten goede en daar gaan wij dan ook 
mee akkoord. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Uppelschoten van de PVV-fractie.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De actualisatie van de Begroting 
wordt wat ons betreft vooral veroorzaakt door de eenmalige extra besteding voor de RUD, die € 
543.000, dat wordt daar uitgelegd en we hebben zo nog het agendapunt RUD, dus dan kunnen 
we daarover praten. Dat de begroting aangepast moet worden, omdat we vinden dat we dat 
geld moeten besteden, is wel duidelijk. Dus daar is verder niks over te zeggen, behalve dat het 
verstandig is. Het instellen van de reserve vinden we ook goed, want het is een zuivere manier 
van begroten, zodat we volgend jaar duidelijk de kosten hebben van dat jaar, die vallen onder 
de bodemsanering en dat niet het hele bedrag steeds op de begroting komt te staan, dat het 
vervolgens doorgeschoven moet worden. Dus wij stemmen hier van harte mee in.  
 
De voorzitter: Dank u wel en als laatste in de rij de heer Loof van de Partij van de Arbeid.  
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De heer Loof: Dank u, voorzitter. Een paar korte bevindingen van onze kant. Het valt natuurlijk 
op dat er nog wat euro’s heen en weer geschoven moeten worden om de begroting te actualise-
ren. Er worden wat onjuiste vermeldingen gecorrigeerd, de Jaarrekening wordt verwerkt en het 
valt wel op dat de MJOP, het MeerJaren-OnderhoudsProgramma meerdere keren wordt ge-
noemd. Er wordt ook aangekondigd dat die dit najaar naar ons toekomt, de geactualiseerde ver-
sie daarvan en deze actualisatie maakt ons wel nieuwsgierig naar de inhoud. Een ander opval-
lend punt dat we tegenkwamen, treffen we op pagina 18, daar wordt geschreven over de speci-
fieke uitkering Flexwonen. Het bedrag van bijna € 400.000 wordt ingezet voor het Impulsteam. 
Het lijkt ons een goed plan. Echter, vorige week is in de commissie OGB gesproken over de Knel-
puntenpot Woningbouw, waarvoor € 1 miljoen uit de financieringsreserve wordt gehaald. Heb-
ben beide zaken met elkaar te maken? Of hebben we het over twee verschillende onderwerpen? 
Tenslotte voorzitter, gaat onze fractie ook akkoord met het instellen van de bestemmingsreserve 
Bodem. En misschien een beetje een rare vraag ter afsluiting, maar als er toch in de bodem 
wordt geroerd daar waar verontreiniging aan de orde is, kan er dan misschien ook een relatie 
gelegd worden met dat andere fenomeen waar we last van gaan krijgen, namelijk bodemda-
ling? Al is het maar het in kaart brengen van de situatie. Tot zover, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dat waren de bijdragen van de Staten in eerste termijn. Dan is nu 
het woord aan het college, gedeputeerde Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Voorzitter, dank voor de reacties van deze drie fracties. Dank ook voor 
het instemmen met de reserve Bodemsanering. Ik denk dat dat goed is. Er zijn drie vragen ge-
steld, één voor de heer Kuipers over Flexwonen, één voor de heer Tjisse wil ik zeggen, de heer 
Stelpstra. In allerijl werd ‘Tjisse’ geroepen om hier op tijd te zijn. En één vraag over het Meerja-
ren-Onderhoudsplan en die behoort in mijn portefeuille. We zullen u daar nader over gaan in-
formeren, want vooral in het licht van stijgende prijzen, zijn we voor het onderhoud aan het kij-
ken wat dat betekent om in ieder geval in het kader van de basisveiligheid vaak ook, maar ook 
het basisniveau wat je daarin moet behouden en de toenemende kosten, wat dat betekent. Dus 
daar komen we later op terug. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Als het gaat om die inzet op Flexwonen die ook 
het ministerie van BZK en de minister van VRO beschikbaar stellen: ja, er is wel samenhang met 
het voorstel zoals dat vorige week is besproken, want de onderbouwing is feitelijk hetzelfde en 
dit geld is specifiek beschikbaar om dat Flexwonen verder te helpen vanuit het ministerie en 
daar ook expertise voor in te zetten. Dus dat is eigenlijk dezelfde analyse die het ministerie 
maakt zoals wij die hebben gemaakt, en dan specifiek voor Flexwonen en dan gaat het onder 
andere om de inzet voor bijvoorbeeld Oekraïners en asielzoekers, de versnelling die we daarbij 
hebben. Dus de analyse is compleet hetzelfde, zoals we die vorige week hebben behandeld. Het 
ministerie maakt dat ook, en dan gericht op Flexwonen richting asielzoekers, maar ook in de 
brede zin. Ik hoop dat dat een antwoord geeft, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan als laatste nog een bijdrage van de heer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Tjisse speaking, collega. Daar gaan we het nog wel eens over hebben 
wat dat oplevert, mijnheer Uppelschoten. Mijnheer Loof, ja, het is mij niet helemaal duidelijk 
wat u wilt, maar misschien moeten we buiten deze vergadering nog eens een keer kijken, want 
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bodem en bodem, die reserve heeft vooral te maken met alle verontreinigingen, maar het 
woord bodem zit in beide verscholen, maar bodemdaling kan door allerlei oorzaken zijn. Col-
lega Hans Kuipers is daar ook mee bezig geweest rondom Emmen, dus ik heb eigenlijk een 
beetje meer duiding nodig wat u dan precies zou willen. Dat mag nu, maar dat mag ook later 
een keer. Dat is aan u.  
 
De heer Loof: Dat hangt van de voorzitter af wat hij wil. Ik wil wel even kort reageren.  
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Loof.  
 
De heer Loof: We drinken wel even een kop koffie, mijnheer Stelpstra.  
 
Gedeputeerde Stelpstra: Goed zo. Dat doen we.  
 
De voorzitter: Heeft iemand nog behoefte aan een reactie op de gehoorde bijdragen? Dat is niet 
het geval. Dan stel ik vast dat we dit agendapunt hebben behandeld en gaat het als A-stuk door 
naar de vergadering van PS.  

11. Jaarrekening 2021, Begroting 2022 na wijziging en Conceptbegroting 2023 SNN; brief 
van het college van Gedeputeerde Staten van 14 april 2022 

De voorzitter: Dan gaan wij nu verder met agendapunt 11. U heeft toegezonden gekregen de 
Jaarrekening 2021 van de SNN ter kennisname en u wordt gevraagd om een eventuele ziens-
wijze op de Begroting 2022 na wijziging en de Conceptbegroting 2023 van de SNN. Ik geef als 
eerste het woord aan de heer Pormes van GroenLinks. Hij was vroeg vanmorgen met het inschrij-
ven.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Afgelopen zondag was de Nationale ombudsman Rei-
nier van Zutphen, te gast in het programma Buitenhof. Hij presenteerde zijn jaarverslag ‘De bur-
ger kan niet wachten’, een kritische kijk op de handelswijze van de overheid. Naast de toesla-
genaffaire ook kritiek op het Programma subsidieverbetering en verduurzaming in Groningen 
van SNN. Uitgelopen op een grote chaos met veel stress en verdeeldheid. Tussen de zinnen ook 
kritiek op SNN, namelijk zij hadden veel kritischer moeten zijn. Beloftes worden gedaan die niet 
nagekomen kunnen worden. Dit is overigens niet exemplarisch voor het werk van SNN. Zij voert 
onze doelstellingen met betrekking tot een duurzame en innovatieve economische ontwikkeling 
van Noord-Nederland uit. Zoals ook bij andere jaarrekeningen verwachten wij eigenlijk dat een 
accountantsrapport tijdig aan ons zal worden aangeboden. Voorzitter, er is een extra budget 
toegevoegd ter overbrugging naar het nieuwe programma Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en het Nationaal Strategisch Plan. De signalen zijn positief dat het SNN in dit programma we-
derom een rol krijgt. Alleen zou het wel mooi zijn om dat nader te duiden. Wat wordt nou pre-
cies bedoeld met ‘signalen zijn positief’? Misschien kan het iets explicieter gemaakt worden. Met 
veel instemming heb ik gelezen dat SNN kiest voor een strategie voor beheerste groei, ook hele-
maal overeenkomstig de ontwikkelingen. Tenslotte voorzitter, de uitvoering van de innovatie-
monitor, en er is een stakeholder communicatie, zijn in 2021 overgedragen aan de provincies. In 
overleg met de provincies is afgesproken om de matrixtafel in de eerste helft van 2022 over te 
dragen. Kunt u nader duiden, wat dit concreet betekent? Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pormes. Het woord is nu aan de Partij van de Arbeid, mijn-
heer Du Long. 
 
De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. Van ons wordt, zoals elk jaar, een zienswijze gevraagd 
op de Jaarrekening, de Begroting na wijziging en de Begroting 2023. Dan kan het niet anders of 
dat is zeer globaal. Twee minuten tegenover € 200 miljoen als het ware. Dus wil ik iets anders 
oppakken wat mijn partij, maar ook andere partijen, wel eens eerder hebben aangestipt en niet 
alleen in dit verband SNN, maar ook in andere verbanden, en dat is hoe effectief zijn al die subsi-
dies nou eigenlijk? Wat gebeurt er met al die subsidies en in hoeverre dragen zij bij aan wat het 
doel is van SNN? Althans niet het doel van SNN, maar het doel om tot een versterking van de 
Noordelijke economie te komen en dat zijn dan de economische, sociale en maatschappelijke ef-
fecten. Een voorbeeld: MIT onderzoek en ontwikkeling, oftewel R&D, samenwerking Noord-Ne-
derland 2022, citaat: ‘Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen 
van morgen als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe, dan kun je samen met andere 
mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- of ontwikkelingstraject. Binnen dit project 
ontwikkel je een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Je kunt de subsidie 
krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materialen.’ Einde 
citaat. Over het algemeen wordt zo’n regeling als geslaagd beschouwd als hij volledig wordt be-
nut. Maar wat we dan niet weten, en nogmaals, dat is niet alleen een vraag nu bij SNN, maar we 
hebben het nu over SNN. Wat is er met dat geld gebeurd? Zijn er inderdaad nieuwe producten, 
diensten et cetera ontwikkeld en heeft de Noordelijke economie, c.q. de Noordelijke Drentse sa-
menleving, daar echt iets aan gehad? Voorzitter, ik hoor graag van de gedeputeerde of hij tot 
zo’n onderzoek bereid is. Dank u. Precies op de tijd.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Binnen de seconde. JA21, het woord is aan de heer Omlo en hij wordt 
dan weer gevolgd door de PVV straks. Het woord is aan de heer Omlo.  
 
De heer Omlo: Dank u, voorzitter. Onlangs gebruikte de Nationale Ombudsman het SNN-
subsidiedebacle, waarbij zowel online als fysiek een lange rij wachtenden klaarstond om hun 
subsidie aan te vragen, om zijn punt te maken in zijn eigen Jaarrekening. Het schaamrood zal bij 
SNN op de kaken verschijnen bij het terugdenken hieraan. Inmiddels is vanuit de regering de 
procedure aangepast en zal dit ook voor SNN als uitvoeringsinstantie beter gaan. Heeft SNN nog 
meer plannen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen? Zoals in de stukken is aan-
gegeven, zijn de kosten en opbrengsten naar boven bijgesteld door met name uitbreiding van 
de werkzaamheden en opdrachten van onder andere het JTF-programma. En om nogmaals de 
Nationale ombudsman te citeren: ‘SNN dient ervoor te zorgen dat de aangevraagde subsidies 
nog sneller terechtkomen, daar waar ze gevraagd worden.’ Onze fractie werd nog wel even ge-
triggerd door de fraudegevoeligheid van subsidiegelden en ondanks dat gesteld wordt dat SNN 
zelf geen risico loopt bij het terugvorderen hiervan, gaat het hier wel om gemeenschapsgeld. Als 
we dan lezen dat er € 1,1 miljoen verstrekt is, waarbij tot nu toe slechts € 214.000 is teruggevor-
derd … Toch is het heel goed dat SNN verdere maatregelen neemt om fraude tegen te gaan. 
Voorzitter, we zien in SNN een uitstekend werkende gemeenschappelijke regeling en zijn con-
tent met de Begroting en Jaarstukken.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Omlo. Wij gaan verder met mijnheer Uppelschoten van de 
PVV-fractie en hij wordt straks gevolgd door mijnheer Loof.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het lezen van de stukken van SNN is 
vooral een beschrijving van de projecten. Hoeveel geld er wordt uitgegeven en dat het geld 
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rechtmatig wordt uitgegeven, wordt dan ook gecontroleerd door de accountant. Ik ga ervan uit 
dat dat allemaal dik voor elkaar is. Wij hebben één hamvraag, maar dat is dezelfde vraag die de 
Partij van de Arbeid heeft gesteld. Ik zou graag ook iets kunnen lezen of al dat geld en al die 
subsidies nu ook geleid hebben tot betere prestaties, innovatievere economie in het Noorden of 
waar het voor bedoeld was. Dat kun je eigenlijk niet terugvinden in deze rapportages. Ik zou zo 
graag ook van de gedeputeerde de successen willen horen. Dat het geld rechtmatig wordt be-
steed, daar gaan we zonder meer van uit, maar dat het tot meer innovaties leidt, tot meer on-
dernemerschap, tot meer activiteiten in het Noorden, dat zijn vragen die heel belangrijk zijn en 
waarvoor SNN ook is opgericht en niet alleen maar het geld uitgeven en dat het goed wordt ge-
controleerd. Maar we hebben ook in de krant kunnen lezen dat daar ook wel eens fraude ge-
pleegd wordt. Maar dat is dan mooi dat het opgespoord wordt. Eigenlijk is dat bijzaak, het gaat 
erom wat de resultaten zijn en levert het ook op wat wij hopen dat het oplevert en mijn pro-
bleem is dan dat je het zo moeilijk terug kunt vinden. De enigen die er iets over zouden kunnen 
zeggen, hoop ik dan maar, zijn de mensen die zelf in het Algemeen Bestuur zitten en die zou-
den ons moeten kunnen vertellen hoe succesvol het is. Dat was het, mijnheer de voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan is nu het woord aan de heer Loof van de Partij van de 
Arbeid.  
 
De heer Loof: Daar zat de fout, denk ik, voorzitter. Ik heb mij hier niet voor aangemeld. Ik had 
mij vanochtend bij een ander onderwerp aangemeld.  
 
De voorzitter: Met andere woorden: u laat het bij deze mededeling. Mijnheer Du Long naast mij 
heeft al een prachtige bijdrage geleverd.  
 
De heer Du Long: Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Het zou ook wel een beetje raar zijn.  
 
De heer Du Long: Nou ja, we dachten al dat we dubbele spreektijd kregen, vanwege het feit dat 
we de grootste partij zijn.  
 
De voorzitter: Ik zou vooral zo geïnteresseerd zijn of die inhoud dan ook weer dezelfde is als 
wat u net heeft uitgesproken.  
 
De heer Du Long: U zou een heel ander verhaal te horen hebben gekregen.  
 
De voorzitter: Wij gaan gauw verder met de VVD-fractie, de heer Vianen heeft het woord.  
 
De heer Vianen: Dank u wel, voorzitter. De Jaarstukken en de Begroting van SNN zien er goed 
uit. Het ziekteverzuim is teruggebracht naar 3,9% en SNN heeft de taakstelling om door extra 
opdrachten een groter deel van de overheid te dekken. Daarnaast wordt er vanaf 2022 jaarlijks 
een exploitatieresultaat inzichtelijk gemaakt en dit zijn zaken waar de VVD blij van wordt. We 
lezen dat SNN vooral een uitvoeringsorganisatie is/ wordt. Onder andere EU-samenwerking en 
stakeholder-communicatie worden overgedragen aan de provincies. Maar slaan we hier als 
Noord-Nederland wel de goede weg in? In een artikel van RTV Noord van 10 mei wordt aange-
geven door RaboResearch dat de ongelijkheid tussen regio's alleen maar toeneemt. De drie 
noordelijke provincies worden ten opzichte van de rest van het land economisch steeds minder 
belangrijk. Gaat dat consequenties hebben voor de positionering van het Noorden? Het aandeel 
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van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland in de nationale economie is namelijk gedaald 
naar 9%. Dit terwijl in het Noorden en zeker in Drenthe voldoende potentieel is om te groeien. 
Het meerjarige doel van SNN is bijdragen aan Noord- Nederland als koploperregio. Zojuist las ik 
nog een tweet van SNN dat Noord-Nederland op basis van de RES-3 is geselecteerd voor het Eu-
ropese Innovatie-partnerschap. Het persbericht geeft aan dat Noord-Nederland bereid is om op 
basis van dit partnerschap haar eigen strategie verder te ontwikkelen. Maar wat gaan we nou 
echt doen? Waar zit de cohesie tussen de verschillende programma's? Waar zetten we dan echt 
op in? Hoe kunnen we de lobby van Drenthe en Noord-Nederland nog sterker maken om het po-
tentieel daadwerkelijk te benutten? Van de 130,9 fte bij SNN wordt er 8,4 fte begroot op public 
affairs en Noordelijke samenwerking. Moet hier bijvoorbeeld scherper naar gekeken worden? Of 
zijn er andere manieren om onze lobby voor een brede welvaart voor alle noorderlingen scher-
per neer te zetten? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en dan als laatste in de rij voor dit agendapunt de heer Van Dekken 
van de CDA-fractie. Het woord is aan de heer Van Dekken.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Heldere Jaarrekening, heldere Conceptbegroting 
bij SNN. Hartstikke fijn en goed om dat te zien. Voorzitter, ik zal me ter wille van de tijd en ge-
geven dat wat mijn voorgangers, de andere collega's hebben ingebracht, wat beperken. Voorzit-
ter, wij hebben als CDA altijd een lans gebroken voor een goede samenwerking in het Noorden. 
Of het nu gaat over academische ziekenhuiszorg, regionale handhavingsdiensten, de beste infra-
structuur met goede spoorlijnen, meer woningen of een innovatieve luchthaven, alles is erg in 
het belang van het Noorden. Maar ook de noodzaak om uitdagingen bij de energietransitie, 
stikstof- en aardgasproblematiek in het Noorden samen aan te pakken. Het blijft ongekend be-
langrijk en spannend. En daarom willen we adequate subsidieregelingen en samenwerkingsver-
banden, zoals daar ook is SNN. En het SNN, collega Vianen sprak er ook al over, moet natuurlijk 
wel in de optimale stand van dienstverlener blijven. Korte lijnen, slagvaardig, servicegericht en 
werken met voldoende budget en middelen. Dat kan nog steeds beter en er wordt, zo zien we 
ook in de stukken, nog steeds aan gewerkt. Fijn dat we bijvoorbeeld nu een tweede tranche aan 
mogelijkheden voor aardbevingsgedupeerden, lastig woord altijd, aardbevingsgedupeerden, het 
staat er taalkundig goed, nu is gaan lopen, mede naar aanleiding van onze signalen van een zor-
gelijke uitvoering op dat punt eerder dit jaar. Dan kijk ik even naar collega Omlo, want het is na-
tuurlijk niet helemaal fair om dan SNN op dat punt de schuld te geven van die gebrekkige uit-
voering op dat punt. Ik denk dat we het hier met zijn allen eens kunnen zijn, dat wij de subsidie-
regeling die daar voor lag, met zijn allen zo vorm en inhoud hebben gegeven. Maar toch nog 
even en dan kijk ik ook nog even naar collega Vianen, de lobby-activiteiten, en dat zou ik toch 
ook heel graag vanuit ons college willen weten, dat moet natuurlijk wel gemeenschappelijk van-
uit het Noorden worden aangepakt, zowel in Brussel alsook in Den Haag. En hebben we daar nu 
ook in de onderlinge samenwerking als provincies samen met de vier steden nu ook echt die op-
timale samenwerking staan? Ik zou daar graag nog een reactie op willen van het college en dan 
zijn mij die tien seconden overschrijdingstijd vergeven, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Dekken. Dan is nu het woord aan het college bij monde 
van gedeputeerde Brink. Bij de jaarstukken was dat natuurlijk een andere kwestie, maar dit gaat 
toch wel binnen zes minuten lukken, denk ik. Het woord is aan de heer Brink.  
 
Gedeputeerde Brink: Mooi dat u optimistisch bent, voorzitter. Dank u wel. Volgens mij moet dat 
kunnen. Voorzitter, allereerst dank voor mijn gevoel voor de brede waardering en steun die er is 
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voor het werk van SNN. En aan de andere kant worden er terecht, denk ik, een aantal vragen ge-
steld over hoe het met dit staat of hoe we dit moeten lezen. De eerste vraag is van GroenLinks, 
GLB en de uitwerking van het GLB, het NPLG. De verwachting is dat SNN die opnieuw gaat uit-
voeren. Maar ik zeg ook maar heel eerlijk en dat is ook wel iets wat natuurlijk niet nieuw is hier 
in deze Statenzaal: SNN voert veel regelingen uit, opnieuw ook weer die VVG voor de derde 
tranche en SNN. Wij krijgen ook nog de ‘REACT-EU’-middelen, waarvan ik voor de pauze al ge-
zegd heb dat wij verwachten dat JTF ook los komt voor september. Dan houdt dat wel in, dat 
SNN ook wel mensen nodig heeft voor de uitvoering en ook daar merken ze de krapte op de ar-
beidsmarkt. Tot nu toe geen problemen, maar men merkt wel de krapte op de arbeidsmarkt en 
men moet veel regelingen uitvoeren. Maar nogmaals GLB, men gaat ervan uit, ik heb nog even 
bij mijn buurman gevraagd, maar er is op dit moment geen aanleiding dat SNN die uitvoering 
niet gaat doen. Voorzitter, dan de Partij van de Arbeid en een aantal anderen heeft daar ook 
naar gevraagd en ik denk terecht. Miljoenen uitgeven aan een innovatiesysteem of aan wat dan 
ook is geen doel op zich. Het doel is om resultaten te halen en terecht vraagt u: het geld dat wij 
hier besteden, wat trouwens vanmorgen ook al genoemd is, waar ook cofinanciering vanuit de 
provincie bijzit, hoe wordt dat doelmatig en effectief besteed? Volgens mij begon de heer Por-
mes dacht ik vanmorgen daar met die woorden: hoe toets je de Jaarrekening en zo moet je mis-
schien ook dit soort regelingen zien. Ik kan u wel melden, dat ik uw signaal opnieuw wil meene-
men. Maar ik zeg heel eerlijk, want die zienswijze zal ik meenemen, maar alle regelingen en ik 
kijk ook even naar het EFRO-programma, er vindt een mid-term review plaats, maar er vindt ook 
een eind-, ik noem het toch maar een eindrapportage plaats wat het opgeleverd heeft en hoe-
veel innovatie, hoeveel banen en hoeveel in totaal is geïnvesteerd. Het ‘REACT-EU’-programma 
loopt af, het Jaarverslag komt hiernaartoe. Dus ik wil nog wel kijken hoe we kunnen, want blijk-
baar gebeurt het wel, maar komt het misschien onvoldoende hier terecht. Nou, laat ik helder 
zijn, ik denk dat dat gewoon een zorg is. U hebt een kaderstellende, maar vooral ook een con-
trolerende taak of de middelen goed besteed worden. En de vraag is, denk ik, terecht en ik zal 
hem daarom nogmaals meenemen. Maar ik geef ook maar aan dat er ook op internet heel veel 
te vinden is van de resultaten die geboekt zijn in de verschillende programma's. En zo’n ‘REACT-
EU’-programma komt ook opnieuw met een rapportage naar u toe. Voorzitter, er is al iets ge-
zegd over, het CDA nam het daar gelukkig op voor SNN, dat de regeling gebrekkig was, blijf ik 
van mening, dat dat niet bij SNN was. De rapportage zat ook bij de ingekomen stukken vanmor-
gen en ik denk dat SNN het naar eer en geweten getracht heeft goed uit te voeren. Maar met 
elkaar was het een beschamende vertoning toen de VVG de tweede ronde werd uitgevoerd. Vol-
gens mij was het de VVD over het RaboResearch-rapport. Ook dat zien wij, maar laat ik helder 
zijn, volgens mij hebben we in deze zaal en ik probeer dat wel vaker te uiten, in de regio moe-
ten wij net wat vaker en harder vechten voor banen, voor economie, voor een heel aantal zaken 
wat in de Randstad misschien vanzelf loopt. Ik zou bijna zeggen dat geldt voor banen, voor be-
drijven aantrekken, maar ook voor infrastructuur, want bij infrastructuur kijkt men naar een kos-
ten- batenanalyse en dan zie je dat het hier wat dunner is, maar de afstanden weer groter. Ik 
zou bijna zeggen, zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarvan je kunt zeggen: wat moet je 
daar in de regio voor doen? Het SNN met onze lobbyisten die er zijn, die trouwens voor de pro-
vincies werken, ze zijn bij SNN in dienst, maar zij werken voor ons, samen met ons eigen public 
affairs-team proberen zij de lobby uit te voeren. Ik denk dat dat zeer goed gebeurt. Ik denk dat 
we er goed opstaan. Ik denk ook dat je dat kunt zien aan de middelen. Ik denk nog even aan die 
JTF, waar we meer middelen hebben gekregen, maar tegelijkertijd zijn middelen niet het enige. 
Wij moeten ook en ik pak nu toch de kazerne maar even, de Randstad moet oog hebben voor de 
regio’s en ook voor Noord-Nederland. Ik denk dat zo’n RaboResearch- rapport aangeeft dat we 
dat allemaal op SNN kunnen doen, maar aan het eind van de rit zit het wat mij betreft veel bre-
der, dat er toch wel soms Randstedelijk gedacht wordt en dat je als regio daar constant voor 
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moet vechten. We zouden het graag anders met elkaar willen. Nogmaals, we hebben ooit 4.0 
gehad, bij de NAM, we hebben nu de kazerne en we moeten toch iedere keer weer vechten voor 
de banen, terwijl het goed gaat en er onvoldoende argumenten zijn. Ja, en wat ze uitvoeren. 
SNN voert uit wat u hebt vastgesteld, de regelingen. Wij stellen regelingen vast. Het moet na-
tuurlijk altijd ingediend worden bij Europa en getoetst worden door EZ, dus ook daar zijn soms 
de vrijheden niet zo groot als je zou willen. Ik heb vanmorgen het voorbeeld JTF genoemd en 
tegelijkertijd kunnen we het dus controleren, maar die vraag neem ik mee. En dan moet ik heel 
eerlijk zijn: de laatste vraag van het CDA is mij even ontschoten, voorzitter.  
 
De heer Van Dekken: Die hebt u behandeld.  
 
Gedeputeerde Brink: Voorzitter, dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Er is nog een vraag van mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dat wij in het Noorden, de drie Noordelijke provincies, aan het bruto na-
tionaal product minder bijdragen dan de andere provincies, dat zij zo en dat hoeft ook geen 
ramp te zijn. Maar het kan natuurlijk wel een probleem worden als dat steeds minder wordt. Je 
hoopt dat SNN en ik ben zelf ook jarenlang bestuurslid van SNN geweest, zijn uiterste best doet 
om heel veel subsidies hiernaartoe te halen en daar zijn ze succesvol in en ik hoop steeds meer 
succesvol. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij in het Noorden een hele goede en innova-
tieve economie krijgen. Dat moet toch het resultaat zijn van al die subsidies. Als je alle stukken 
wilt lezen, maar dat heb ik ook al gezegd, er is een goede verantwoording en het wordt goed 
gecontroleerd en het is rechtmatig, maar de vraag is steeds: is het ook effectief en leidt het er-
toe dat de economie in het Noorden concurrerend wordt met de rest van Nederland? Of zijn we 
aan het afzakken?  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag, mijnheer Uppelschoten. Ik ben eigenlijk van mening 
dat de gedeputeerde al in zijn zienswijze die hij mee gaat nemen, heeft aangegeven dat hij gaat 
nadenken over de effectiviteit van de regelingen om daar nog wat beter over te communiceren 
en ook de successen te delen. Ik kan me echter wel voorstellen dat mijnheer Brink hier nog kort 
op wil reageren.  
 
Gedeputeerde Brink: Allereerst denk ik: het is de vraag of dit SNN is? Ik vind dat wij als provin-
cies, als samenleving in Noord-Nederland ons zelf moeten profileren. SNN is in die zin een uit-
voeringsorganisatie van ons waar, wat ik al gezegd heb, de lobbyisten wel in dienst zijn, maar in 
opdracht van de provincies, want wij zijn SNN samen, want ook de vier steden doen daaraan 
mee, maar de drie provincies zijn formeel aandeelhouder van SNN en dus eigenaar. Maar wat 
mij betreft is de economie breder dan een uitvoeringsorganisatie die in principe alleen doet wat 
wij met elkaar doen. Als dat onvoldoende is, mogen we dat onszelf aantrekken. Dat wil ik niet 
bij SNN neerleggen. Dat is één. Twee is: als het over de regelingen gaat, er zijn ook ‘EFRO’-
programma’s en ’REACT-EU’-middelen en andere middelen die soms veel meer, ik pak nog maar 
even het ‘Horizon-programma van Europa, waar veel meer geld in zit dan de projecten waar wij 
het over hebben of pak de ‘ten T-middelen’ voor internationale transportmiddelen, dan zie je 
dat die veelal in andere regio’s terechtkomen. Dus wij doen ons best. We hebben een ‘RES’ met 
elkaar. Waar ligt onze kracht? Waar ga je als Noord-Nederland voor? Wat zijn de uitdagingen 
van de maatschappij en wat kun je daaraan bijdragen? Het is niet zo dat andere regio's geen 
middelen krijgen en stilstaan en dat daar ook niets gebeurt. Want we zullen het met elkaar hier 
ook in deze zaal en als college van de drie Noordelijke provincies zelf moeten doen. Daarom 
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slaan we vaak de handen ineen en SNN werkt voor ons doet dat op een goede wijze, zoals dat 
ook in het rapport staat. Ik heb gezegd dat heel veel programma's geëvalueerd worden. Als de 
effectiviteit onvoldoende bekend is, dan neem ik dat mee om te kijken hoe we de communicatie 
in ieder geval kunnen verbeteren, dan wel die effectiviteit beter kunnen meten. Als het over in-
novatie gaat waar we het hier over hebben, wij als overheden en dat geldt ook een beetje van-
uit mijn portefeuille Economie, ik vind niet dat wij ons met de normale economie moeten be-
moeien, dat moeten bedrijven zelf doen. Innovatie aanjagen en risico's nemen, daarvoor zijn de 
subsidies, daarvoor zijn de programma's. Als wij willen dat ondernemers impact maken of ver-
duurzamen of andere zaken doen, dan staan wij naast hen en daar zijn deze programma's voor.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten nog kort.  
 
De heer Uppelschoten: Ik wil alleen nog benadrukken en ik neem aan dat ook de Staten meer 
geïnformeerd willen worden over de effectiviteit van de programma's. Dus u vertelde dat er nog 
meer programma's zijn en dat er nog meer geld naar het Noorden zou kunnen komen, dat is 
fantastisch, maar dan blijft de vraag staan: levert dat dan ook iets op voor het Noorden? Behalve 
dat er veel geld wordt binnengehaald en uitgegeven. Dat is op zich mooi, maar we hadden er 
ook bepaalde bedoelingen mee.  
 
De voorzitter: Mijnheer Uppelschoten, ik hoor geen nieuwe vraag van u. Dit is opnieuw een her-
haling, dus daar gaan we niet meer op reageren. Het agendapunt is voldoende helder en vol-
doende behandeld op dit moment. Daarmee hebben wij punt 11 ook behandeld.  

12. RUD: Jaarstukken 2021, Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023; 
brief van het college van Gedeputeerde Staten van 14 april 2022  

De voorzitter: Dan gaan we door naar agendapunt 12. Opnieuw hetzelfde recept: één termijn. U 
wordt gevraagd om een zienswijze. De Jaarstukken 2021 van de RUD zijn u ter kennisname aan-
geboden en uw zienswijze kan gaan over de begrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 
2023 en dat alles verwoord in de brief van Gedeputeerde Staten van 14 april. Ook hier hebben 
we een spreektijd van twee minuten per fractie en de verantwoordelijk gedeputeerde is mijn-
heer Kuipers en zie ik nou dat u vooraf iets wilt zeggen?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ja, ik dacht dat ik dat bij de griffier gemeld had. Voorzitter, zoals u vo-
rige week ook nog per mail is medegedeeld, was er een omissie geslopen in een van de tabellen 
in de begrotingswijziging zoals de RUD die in eerste instantie had verspreid, waarbij het verschil 
tussen de Begroting 2022 en de begrotingswijziging 2020 niet correct was verwoord. Dat staat 
ook in die mail uitgelegd waar dat van is. Op de GS-brief die daarbovenop ligt, maar ook op de 
actualisatie van de Begroting is dat niet van invloed, omdat wij gewoon met de absolute cijfers 
in de begroting door hebben gerekend, maar dat ene cijfer in de eerste versie die u had klopt nu 
niet. Dat hebben wij vorige week medegedeeld, maar het leek me netjes om u dat bij aanvang 
van dit onderwerp nog even te melden. Dank u, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan kunnen we nu beginnen met de diverse reacties van de fracties 
en deze keer wil ik beginnen met de fractie van het CDA. Ik geef graag het woord aan de heer 
Van Dekken.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, leefbaarheid en veiligheid, dat is voor 
ons allen cruciaal. Daar heb je geen chaos bij nodig, maar duidelijkheid. En in een klein land met 
veel inwoners heb je dan wel heel snel ook heel veel regels. En minder regels is mooi, daar zijn 
we als CDA ook zeker van, maar dan moet je die regels wel redelijk en billijk kunnen handhaven. 
Zo zijn onze zorgen over de RUD ook steeds gekaderd geweest. Een regionale handhavings-
dienst die bij haar ontstaan al geen recht kon doen aan haar taakstelling, komt eigenlijk al heel 
snel in de problemen. Problemen in de beoordeling van daadkracht en prioriteitstelling en 
vooral ook bij de bestuurders die samen een RUD mogelijkheid moeten geven. En wanneer de 
aanbesteding van een nieuw digitaal meldingensysteem steeds maar niet lukt, dan is dat ener-
zijds lastig, maar anderzijds ook een budgettaire meevaller. Voorzitter, ik zie dat we bij de RUD 
meters aan het maken zijn. De handhavingsprioriteiten zijn helder en er is extra personeel voor 
de milieu-handhavingstaak aangezocht. En ook de realisatie van de prioriteiten uit de landelijke 
handhavingsstrategie zijn en liggen op schema. Ik wil onze gedeputeerde een compliment ma-
ken dat hij daar zo strak bovenop zit. En we begrijpen vanuit het Openbaar Ministerie dat de sa-
menwerking met het Functioneel Parket en de inzet van de boa’s binnenkort weer op de be-
leidsagenda staat. Die boa-inzet is per definitie een lastige qua aansturing en is altijd rijp voor 
discussie in elke bestuursdriehoek. Maar ook het extra geld, dat nu beschikbaar wordt gesteld 
door de RUD, zo blijkt immers ook uit deze Conceptbegroting, kan zeer rekenen op onze steun. 
Sterker nog, het is voor ons een inlossing van wat wij als CDA eerder bij Motie Vreemd hebben 
gepoogd te doen, namelijk meer prioriteit en geld vinden voor de RUD. Het is dit keer gewoon 
een dikke voldoende, zo zeg ik richting het college. Gewoon goed gedaan.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Dekken. Ik wil verder gaan met de Partij van de Arbeid 
en het woord geven aan mevrouw Roggen. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Roggen: Dank, voorzitter. Voorzitter, namens de Partij van de Arbeid-fractie kan ik 
kort zijn. De voorgelegde stukken lijken wat ons betreft in balans. Na de pittige discussies vorig 
najaar over de niet- realistische begroting is er veel verbeterd. Niet alleen wat de financiële huis-
houding betreft, maar ook de uitvoering en de resultaten. We hebben dan ook maar één vraag 
voor het college en dat is de volgende. Deelt u onze waarneming na bestudering van de stuk-
ken? Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Roggen. We gaan verder met de fractie van GroenLinks. 
Mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de gedeputeerde voor zijn inbreng zo-
juist. Dat scheelt ook weer, dat kan ik lekker wegstrepen. Laat ik beginnen om de RUD te com-
plimenteren met de Jaarrekening 2021. Een positief resultaat van € 273.000. Het is weliswaar 
niet structureel, omdat het deels te maken heeft met het niet invullen van vacatures, maar 93% 
is gerealiseerd en ik deel de opvatting van de Partij van de Arbeid. Vorig jaar waren er enigszins 
wat zorgen over mens en organisatie, dat is nagenoeg weggenomen. Wat overblijft is toch nog 
een beetje een probleem met het ziekteverzuim, maar er wordt terecht behoorlijk veel ingezet 
op verzuimbegeleiding. Voorzitter, ik heb een aantal vragen. De stikstofproblematiek heeft ge-
zorgd voor veel langere doorlooptijden in de vergunningverlening. Wat betekent dit concreet 
voor 2023? Kunt u daar al wat over zeggen? En deelt u onze observatie dat er ook sprake is van 
een verregaande juridisering? En wat kunnen hiervan de gevolgen zijn? Tenslotte, voorzitter, de 
Omgevingsvisie is nu eindelijk vastgesteld. Volgend jaar gaat het in en dat betekent dat het on-
getwijfeld in meer of mindere mate impact heeft voor de RUD. Heeft dit ook gevolgen voor het 
aantal formatieplaatsen? En voorzitter, dat was ik bijna vergeten. Ik kom iets tegen en dat ging 



 

55 

over het aantal overtredingen bij handhavingstrajecten, 211 heb ik gelezen. Nou weet ik niet of 
dat veel is, omdat ik dat niet kan afzetten tegen een algemeen gemiddelde of wat dan ook, 
maar misschien kunt u daar ook wat over zeggen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik verder gaan met de Partij voor de Dieren, mevrouw Peeks 
en daarna met Sterk Lokaal. Het woord is aan mevrouw Peeks.  
 
Mevrouw Peeks: Dank u wel, voorzitter. Het gras is alweer voor mijn voeten weggemaaid. De 
Partij voor de Dieren had inderdaad ook gezien dat het resultaat over 2021 positief is, maar dat 
dat ook deels komt doordat een aantal vacatures nog niet is opgevuld. Waar wij ons wel wat 
zorgen over maken, is dat het ziekteverzuim nog steeds vrij hoog is, maar daar wordt ook op ge-
acteerd door de RUD. Het is wel jammer dat het wat lang op zich laat wachten voordat het inge-
voerd gaat worden, want ondertussen zitten nog veel medewerkers thuis en dat heeft weer zijn 
weerslag op de hogere werkdruk voor de mensen die wel aan het werk zijn. Wat mij nog wel 
opviel, was de aanbesteding van het zaaksysteem. Er staat dat dat is uitgesteld door onvoorziene 
omstandigheden. Kunt u aangeven wat die onvoorziene omstandigheden dan zijn? Er is ook 
geen bedrag voor de aanbestedingskosten opgenomen in de begroting. Kan ik hieruit conclude-
ren dat met het oude systeem wordt doorgewerkt tot nader orde? Ik ben heel benieuwd. Al met 
al is het door het ziekteverzuim en het nog niet invullen van de vacatures toch nog niet hele-
maal op orde. We zijn wel positief over de plannen, dus we wachten de evaluatie verder af ko-
mend jaar.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan de fractie van Sterk Lokaal Drenthe, mijnheer Steenbergen, die 
straks gevolgd wordt door mevrouw Dikkers. Het woord is aan mijnheer Steenbergen.  
 
De heer Steenbergen: Voorzitter, dank u wel. Wij kijken toch met een iets andere bril naar de 
RUD dan de meeste partijen hier in deze Staten, heb ik het gevoel. Wat ons opvalt is dat er een 
ontzettende fluctuatie is in de deelnemersbijdrage per jaar. In 2021 houden we geld over en in 
2022 moet er weer enorm veel geld bij en in 2023 wordt de deelnemersbijdrage weer met € 1 
miljoen verlaagd. Dit geeft niet echt het gevoel van een stabiele bedrijfsvoering. Daaraan ge-
koppeld en dat is al eerder genoemd, het enorm hoge ziekteverzuimpercentage van bijna 10%, 
waarvan het grootste gedeelte ook nog werk-gerelateerd is, roept bij ons de vraag op of we ooit 
een RUD krijgen die stabiel is. Vanaf de oprichting worden de doelstellingen niet gehaald. Ook 
in 2021 niet. Want ondanks dat er een overschot is op de Jaarrekening is er maar 90% van de 
werkzaamheden gerealiseerd. Dus wij zien het positieve resultaat dus helemaal niet als positief, 
maar juist als negatief, omdat de doelstelling van 100% realisatie van de werkzaamheden ge-
woon niet is gehaald. Daaraan gekoppeld dat de werkdruk blijvend hoger is en hoog blijft, zo 
staat in de stukken, en niet in het werkveld, maar met name in de topstructuur versterking zal 
optreden, dan vragen wij ons met name en met recht af: opereert de RUD op de juiste manier? 
En dan als laatste punt en dat werd ook al eerder genoemd: het zaaksysteem wordt uitgesteld. 
Het huidige zaaksysteem zorgt op dit moment voor enorm veel extra werkdruk, waardoor het 
slecht of niet functioneert, waardoor met name ook deze grote problemen aan de orde zijn. Dus 
wij willen ons aansluiten bij de vragen: waarom is het uitgesteld? En waarom is daar op de niet 
al te lange termijn toch weer geen geld voor gereserveerd? Dank u wel, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we naar mevrouw Dikkers van de SP-fractie en 
zij wordt straks gevolgd door mijnheer Omlo. Het woord is aan mevrouw Dikkers.  
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Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. Het is wel wonderlijk hoe je op verschillende manieren 
naar stukken kunt kijken. Bij de een is het glas halfleeg en bij de ander het glas halfvol. De Jaar-
rekening inclusief het Jaarverslag, daar hebben wij kennis van genomen. De vernieuwde opzet 
verdient een compliment op helderheid en leesbaarheid, wat ons betreft en met betrekking tot 
de Ontwerpbegrotingswijziging en Begroting 2023 hebben wij geen aanvullende zienswijze. Ik 
wil graag wel een compliment aan de RUD uitdelen, omdat ze ondanks corona, ziekte en perso-
nele bezettingsproblemen erin geslaagd zijn 93% van het Jaarprogramma uitgevoerd te krijgen. 
Dus bij ons is het glas deze keer halfvol en wij zien de ontwikkelingen positief. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan is mijnheer Omlo al onderweg zie ik en hij wordt straks gevolgd 
door mijnheer Uppelschoten. Het woord is aan de heer Omlo van de fractie van JA21.  
 
De heer Omlo: Voorzitter, alle documenten geven een iets positievere indruk dan voorheen. 
Geen idee of dat puur door de opmaak en woordkeuze komt of dat de RUD ook daadwerkelijk 
beter functioneert. Om dit toe te lichten: we lezen in de Jaarrekening onder successen dat 93% 
van de doelstellingen is gehaald. Succes is toch echt 100%, dat je alles haalt, alles daaronder is 
minder. Dit gezegd hebbende: op 20 mei vorig jaar werd hier een Masterplan gepresenteerd. 
Dat was nodig, want er waren zeer grote problemen. De begroting werd te laat ingediend, zor-
gen over de financiële situatie van de RUD, Staten werden te laat geïnformeerd, zeer veel mana-
gementproblemen, personeelstekort, ziekte- verzuim, een slecht werkend zaaksysteem, het da-
tabestand niet op orde. Nu is een van de drie jaar voorbij en over twee jaar moeten er garanties 
door de heer Kuipers worden geleverd, die hij maakte bij het verdedigen van zijn Plan van aan-
pak. Toen was er weinig vertrouwen in de Staten en geloofde alleen GroenLinks nog in een 
goede afloop. Nu lijkt het allemaal een klein beetje rooskleuriger, maar wij durven nog niet te 
juichen, voorzitter. We lezen namelijk nog steeds veel over dezelfde problemen. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Keurig gedaan, mijnheer Omlo. We gaan verder met de heer Uppelschoten van de 
PVV-fractie. Eens kijken of hij ook genoeg heeft aan een minuut deze keer. En daarna de heer 
Vianen. Het woord is aan de heer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. In de beleidsbrief wordt aangegeven 
dat we een Plan van aanpak voor sneller toezicht, dat dat nodig is. Er wordt aangegeven dat dat 
om 4.000 uren gaat en voor dit jaar wordt dan een incidentele verhoging van het budget ge-
vraagd met die € 543.000, die we ook terug gezien hebben bij onze wijziging van de begroting. 
Nu is voor mij de vraag: er staat in dat de begroting voor 2022 € 3,6 miljoen is, zal ik maar zeg-
gen. Komt daar die € 543.000 nog bij en is het dus € 4,1 miljoen? Dat is even een technische 
kwestie, maar voor ons is de hamvraag dat voor 2023 wordt gezegd: we gaan terug naar de 
oude begroting van € 2,9 miljoen. En zijn dan in één jaar met € 543.000 of eventueel € 1 miljoen 
alle problemen opgelost? Kan er dan weer teruggevallen worden op de oude begroting? Wat 
gebeurt er dan dit jaar met die € 543.000 of die € 1 miljoen? Ik neem aan dat daar waarschijnlijk 
mensen voor aangesteld zullen worden om de versnelling van het toezicht in orde te brengen. 
We gaan ervan uit dat dat nodig is, maar hoe kan het dan dat voor 2023 wordt gezegd dat de 
begroting weer € 2,9 miljoen is?  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de VVD-fractie, mijnheer Vianen en daarna 
heb ik mevrouw Van den Berg nog staan. Het woord is aan de heer Vianen.  
 
De heer Vianen: Dank u wel. Er is al gezegd dat er een aantal goede elementen in de Jaarstuk-
ken en in de Begroting zitten. Maar er blijven ook onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de kosten 
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voor de Omgevingswet, maar daar komen we ongetwijfeld later op terug. Het ziekteverzuim 
blijft helaas wel een ding dat continu de aandacht vraagt, en op pagina 3 van de Begrotingswij-
ziging 2022 zien we dat het ziekteverzuim met 1% omhoog is gegaan ten opzichte van de eer-
dere Ontwerpbegroting. Op basis van 142 medewerkers betekent dit dus dat dat minimaal 2 per-
sonen betreft. Waar ligt dat dan aan? Is de grootste oorzaak ondercapaciteit? Zo ja, dan is het 
ook goed om te lezen dat er samen met de FUMO en ODG een arbeidsmarktcampagne wordt 
opgezet. Maar goed, de arbeidsmarkt is krap, zo hebben we al geconstateerd. In de begroting 
van 2023 geeft de RUD aan dat zij de hoge werkdruk willen verminderen door het aantal uren in 
het Jaarprogramma aan te passen en naar boven op te schroeven. Maar, voorzitter, lijkt dit niet 
juist op meerwerk? Het gaat om een groei van 17.471 uur. Teruggerekend gaat het om zo’n 10 
fte. Kan de RUD dit wel waarmaken in deze krappe arbeidsmarkt? Of gaat dit juist voor een ho-
gere werkdruk zorgen bij het huidige personeel als er geen nieuw personeel wordt gevonden en 
dus wellicht ook een hoger ziekteverzuim als resultaat? We zien de nadere analyse van de RUD 
en de bedrijfsarts in ieder geval graag tegemoet, zodat er concrete oplossingen kunnen komen. 
Dat brengt mij tot het laatste punt, voorzitter, want op 15 september 2021 spraken we over het 
rapport, het stuk met de creatieve titel ‘Procesaanpak opvolging aanbevelingen evaluatie RUD 
Drenthe’. Over deze procesaanpak lezen we niets terug in de stukken en de VVD heeft tijdens de 
commissievergadering van 15 september aangegeven, dat dat vooral een intern proces leek, de 
procesaanpak, met name op het punt ‘transparant verantwoorden’. Daarom hebben we ge-
vraagd of de raden en Staten niet beter bij het proces betrokken kunnen worden. Gedeputeerde 
Kuipers gaf toen aan zeker een rol te zien voor de raden en Staten. Dus, voorzitter, mijn vraag is: 
kan het college aangeven wat hiervan de huidige stand van zaken is? Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Vianen en dan als laatste in de rij mevrouw Van den Berg 
van de ChristenUnie, die met enig enthousiasme deze kant op komt. Het woord is aan mevrouw 
Van den Berg.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Aan het eind van de dag is de energie een beetje 
op, dus dan moeten we goed ingeplugd blijven. Voorzitter, de Jaarstukken en de Begroting zien 
er goed uit. Het RUD is op de goede weg. Complimenten daarvoor. We hebben hier ook anders 
gesproken. Er zijn al een aantal opmerkingen gemaakt. Aanvullend op de opmerkingen van de 
collega's willen wij nog enkele vragen stellen over de handhaving. En dan gaat het met name 
om pagina 17 van de Jaarstukken. Daar staat een oranje blokje en daar lezen we dat de juridi-
sche capaciteit voor bestuursrechtelijke handhaving onder druk staat, dat strafrechtelijke hand-
having nodig blijft en dat de branche Afval en industrie in relatie tot afgeronde toezichttaken 
het hoogst aantal bestuurlijke handhavingstrajecten heeft. Als het gaat om de eerste twee zou-
den we graag van het college horen hoe zij het signaal dat hier gegeven wordt, leest en duidt 
en ook zouden we graag willen weten of die conclusie over de branche Afval en industrie ook 
nog noopt tot andere stappen. Zijn er bijvoorbeeld rode draden te trekken als het gaat om de 
aard van de overtredingen? En kunnen we dan aan de voorkant ook wat meer proberen te voor-
komen dat die overtredingen er zijn? Tot slot nog een vraag over de opgelegde boetes. We zien 
iets verderop op die pagina 17 een groot gat tussen de aangekondigde last onder dwangsom en 
de opgelegde lasten onder dwangsom. Investico heeft eind 2021 een onderzoek gedaan, waarbij 
ze ook zeggen dat gemeenten heel vaak niet overgaan tot handhaving. Moet ik deze cijfers in 
dat kader zien of is daar een andere verklaring voor te geven? Ik hoor het graag, voorzitter.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Dan is het woord nu aan gedeputeerde Kui-
pers en hij zal dan proberen tot een samenvatting te komen, ook van de zienswijzen die hij mee 
gaat nemen, zoals in dit stuk gevraagd gaat worden. Het woord is aan de heer Kuipers.  
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Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen binnen de tijd te blijven en ik zie 
dat de tijd goed wordt opgeplust, maar ik wil wel even recht doen aan de breedte van de op-
merkingen die gemaakt zijn. Ik zal even alle partijen bij langs lopen. De heer Van Dekken gaf 
volgens mij een vrij kundige uiteenzetting over het proces van totstandkoming van de RUD tot 
nu toe, waarbij ik natuurlijk de afgelopen 3 jaar ook met de aandacht vanuit de Staten heb ge-
probeerd zoveel mogelijk een zakelijke werkwijze te bereiken in de RUD. Ik denk dat uw uiteen-
zetting wel redelijk de lading dekt, maar ook dank aan uw complimenten richting de RUD. Die 
zal ik overbrengen, maar ook aan onze medewerkers, want die inzet hebben wij ook gepleegd. 
U heeft het een en ander gezegd over de boa-inzet. Die hebben we inderdaad opgeplust vanuit 
de RUD. Dat blijft altijd een lastig spanningsveld, wie stuurt hen nu aan? Onder andere het Func-
tioneel Parket, maar dat we dat hebben gedaan en dat we dat met elkaar hebben ingezien, ter-
wijl we aan de andere kant zien dat de begroting aan gemeentezijde onder druk staat, is vol-
gens mij wel een belangrijk signaal dat we dit heel serieus nemen. U zegt: dat extra geld kan 
ook op onze steun rekenen. Onder andere de Begroting ligt hier ook met de cijfers voor de pro-
vincie, onder andere vanuit de steun die u hier in deze Staten een aantal keren heeft uitgespro-
ken. Dus goed dat u daaraan refereert. Dank. De Partij van de Arbeid zegt: ja, de boel is in ba-
lans. Deelt het college dat? Ja, ik ben absoluut wel trots op de stappen die we de afgelopen ja-
ren hebben gezet, ook in al die verschillende discussies die we hebben gevoerd om die zakelijke 
werkwijze te maken, eerder al op een verrekensystematiek, welke deelnemer betaalt nou voor 
wat? En twee dingen die, en daar kom ik straks nog een paar keer op terug, die heel belangrijk 
zijn, de stappen die we hebben gezet richting 2023, is dat we alles in het Jaarprogramma inbren-
gen. Niet alleen de verplichte taken zoals we die hebben uitgevraagd bij de RUD, maar al het 
werk dat wij voorzien, zit in het Jaarprogramma. Daardoor gaat het flink omhoog, ook voor de 
provincie, maar een ander deel van de dingen namen wij toch al af, maar die zaten nooit in het 
Jaarprogramma, dat zijn extra meerwerkkosten. Dat zit nu allemaal in deze Begroting. Daarom 
lijkt het bedrag voor de provincie bijvoorbeeld veel groter, maar steekt het niet enorm uit bin-
nen wat in onze eigen programmabegroting zat. We hebben helderheid, dit is wat wij bestellen 
bij de RUD en de directie van de RUD weet nu al en straks bij het definitief vaststellen van de Be-
groting wat er te doen is in 2023, dus dat helpt enorm mee. En de discussie over de kentallen 
hebben we afgerond. Hoeveel uur er staat voor een bepaalde categorie controle, zowel voor de 
provincie als voor de gemeentelijke bedrijven. Want op het moment dat iets altijd 30 uur kost en 
er staat maar 20 uur voor, dan creëer je je eigen teleurstelling. Dus ik ben blij dat bij die twee 
dingen nu stappen gezet zijn en dat we dan uiteindelijk er weer naartoe kunnen, dat de discus-
sies en ook de politieke discussies bij de RUD niet meer over de Begroting gaan, maar over het 
Jaarprogramma en waar u wenst de prioriteit aan te geven. Volgens mij ben ik 95% tevreden en 
die laatste stap, wil ik in ieder geval nog zetten. En dan zijn we volgens mij naar een van de ste-
vigste milieudiensten die we kunnen hebben, want dan voeren we de juiste discussies. Groen-
Links gaf complimenten voor de Jaarrekening, die zal ik over brengen. U wijst op langere door-
looptijden door stikstof. De stikstof vergunningverlening doen wij zelf als provincie, vanuit ons 
team vergunningverlening, toezicht en handhaving. Maar dat leidt in het milieuspoor wel tot 
vertraging, omdat er ook helderheid moet zijn over dat traject, zeker als die twee aan elkaar ge-
koppeld worden en een zekere juridisering, daar heb ik eerder ook wat over gezegd. Dat hoeft 
helemaal niet erg te zijn, maar dat vergt wel iets van de organisatie. En de Omgevingswet vraagt 
u nog naar de impact. Volgens mij is de impact heel helder beschreven in de Ontwerpbegroting 
en welke voors en tegens daarbij zitten, grosso modo op een aantal zaakveranderingen na. De 
Omgevingswet is een andere werkwijze. Dat gaat wel meer werk met zich meebrengen, maar of 
een bedrijf nou overgaat van het provinciaal bevoegd gezag naar de gemeente of omgekeerd, 
maakt voor de RUD niet uit, want de RUD blijft dat werk doen. Dus aan die kant is het formatie-
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effect beperkt. U vroeg nog: hoe zit dat met die handhavingstrajecten. Ik zal daar zo nog even 
op ingaan op het einde, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van den Berg. Maar als u 
kijkt naar de onderzoeken van de commissie-Van Aartsen en met name het achterliggende werk 
daarbij, dan treft u dat soort zaken wel aan. Mijn beeld is dat de RUD dat niet boven- of onder 
gemiddeld doet, maar ik verwijs u naar die rapportages om te kijken hoe dat staat ten opzichte 
van de rest van het land. De Partij voor de Dieren. U maakte een opmerking over het hoge ziek-
teverzuim. Er wordt ook op geacteerd, maar dat is niet altijd even eenvoudig. Waar het niet 
werk-gerelateerd ziekteverzuim is, dat heb ik vorige week ook gezegd bij een andere gemeen-
schappelijke regeling, willen wij ook een goed werkgever zijn als overheid en als gemeenschap-
pelijke regeling. Dus daar gaan we netjes mee om. Maar er is verder door de organisatie natuur-
lijk niet veel op te sturen. Maar we zullen wel meer moeten doen aan het werk-gerelateerd ziek-
teverzuim. Dat werd door een van u ook opgemerkt. Dat is ook toegenomen. Daar is in het Al-
gemeen Bestuur ook stevig over gesproken en dat heeft ook te maken met de bedrijfsarts die 
opeens zijn advisering richting de directie heeft bijgesteld en toch meer werk-gerelateerd heeft 
aangemerkt. Dat is ook gewoon een fout die de bedrijfsarts moet verantwoorden, want je vaart 
op het advies van de bedrijfsarts, anders kun je niet met je medewerkers omgaan. Maar er is in 
het Algemeen Bestuur scherp op gesproken. Sindsdien hebben wij nog geen vergadering meer 
gehad, maar er ligt de opdracht om hier extra werk op te zetten.  
 
De voorzitter: Er is een vraag van de heer Steenbergen, Sterk Lokaal.  
 
De heer Steenbergen: Ik word eigenlijk een beetje overvallen door de opmerkingen over een 
fout van de bedrijfsarts. Ik denk niet dat wij over medische zaken kunnen beslissen. Ik geloof 
niet dat wij hier zoals wij hier zitten en staan, kunnen zeggen dat dat een fout is van de bedrijfs-
arts. Ik begrijp niet hoe u daarbij komt.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, over de medische zaken gaan wij natuurlijk geen uitspraken 
doen, dat is iets tussen de bedrijfsarts en de medewerker. Maar het is wel de taak van de be-
drijfsarts om de directie te adviseren over het ziekteverzuim, onder andere over zaken of ziekte-
verzuim werk-gerelateerd is of niet en wat daar op te doen is. In zijn advisering heeft hij zijn 
oordeel bijgesteld en dat is wat mij betreft wel een fout als daar een nieuw oordeel ten opzichte 
van ligt. Op deze manier is er ook in het Algemeen Bestuur over gesproken, maar er ligt een op-
dracht bij de directie om hier meer inzet op te gaan plegen. Dus volgens mij kom ik daar ook te-
gemoet aan uw zorgen. Er is het een en ander gezegd over de aanbesteding van het zaaksys-
teem. Er was natuurlijk in de Kadernota aangekondigd dat dat veel geld gaat kosten, namelijk 
een nieuwe aanbesteding voor het zaaksysteem, maar ook de implementatie daarvan en het 
daarmee weer invoeren en leren werken door de medewerkers. De marktverkenning liet zien 
dat er geen animo was om in te tekenen op deze aanbesteding. Dat hebben wij ook aangekon-
digd op de juridische kanalen, dat wij er dus als bestuur van de RUD vanaf zouden willen zien 
om die aanbesteding plaats te laten vinden. Daar is ook geen bezwaar tegen gemaakt, dus voor-
lopig gaan wij door met het huidige zaaksysteem, dat inderdaad aan de begrotingskrant een 
voordeel oplevert. Dus dat is geen onwil, maar dat is onmogelijk. Ik zoek even naar pagina twee. 
Ik zal proberen een beetje tempo te betrachten voorzitter. De heer Steenbergen zegt: die deel-
nemersbijdragen fluctueren enorm. Volgens mij is het aan de ontwikkelingen die daaraan ten 
grondslag liggen wel goed beschreven in zowel de Ontwerpbegroting als de Ontwerpbegro-
tingswijziging. Voor de provincie bijvoorbeeld zit er dit jaar een flinke hobbel in. Eén omdat de 
bodemtaken die naar de gemeente overgaan om de Omgevingswet een half jaar zijn uitgesteld. 
Daar krijgen we natuurlijk ook geld voor in onze eigen begroting van het Rijk. Maar richting de 
RUD betekent dat voor ons een nadeel. En het tweede is dat Plan van aanpak voor het op peil 
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brengen van toezicht en handhaving van de provinciale bedrijven, waarvan het leeuwendeel in 
dit jaar zal plaatsvinden, waardoor wij dit jaar een extra bijdrage kunnen leveren. Dus als u het 
mij vraagt, opereert de RUD op de juiste manier. Dan heb ik net al gezegd: ik ben heel trots op 
wat hier nu ligt en zeker als we zien waar we het afgelopen jaar vandaan komen, kunnen we 
zeggen dat we hier goed bezig zijn. De SP zegt ook nog dat de vernieuwde opzet van onder an-
dere de brief van GS helder is en de RUD-stukken werken we op door. Dat deel ik met u. Ik denk 
dat dit goed op hoofdlijnen aangeeft wat het provinciaal belang is, want daar horen wij hier 
over te spreken. U maakt ook een compliment richting de RUD, dat deel ik en dat zal ik ook 
overbrengen. Ondanks alle perikelen die hier nu over tafel gaan 93% te realiseren. Dat is geen 
100%, zeg ik richting de heer Omlo, maar het is ook niet het beeld dat we de afgelopen jaren 
hebben gezien. Dus ik heb er veel vertrouwen in dat zeker 2023, we weten nu al wat er te doen 
is, het volledige Jaarprogramma plus meerwerk, dan zetten we nu die stappen, waarbij ik dus zei 
dat ik 95% voldaan ben. Richting JA21, daar had ik al iets over gezegd. Ja, dat Plan van aanpak 
op het provinciaal toezicht, dat is ook eerder met u gedeeld en hier besproken. En u heeft ook 
met die aanpak van het college kunnen instemmen en dat gaat echt om het op peil brengen van 
het provinciaal toezicht, waarna het vervolgens weer een gewoon normaal toezichttraject moet 
worden. De PVV maakt daar ook een aantal opmerkingen over. Die € 0,5 miljoen die wij vragen 
bij de actualisatie van de Begroting, dat komt dus onder andere door de bodemtaken, onder an-
dere door dit Plan van aanpak voor de toezicht. Het zit in dit jaar, de cijfers die in de RUD-
begroting staan, zijn al inclusief die middelen. Alleen die gaan uit boven wat er in de provinciale 
begroting staat. Daarom het voorstel bij de Actualisatie om dat dit jaar eenmalig op te plussen. 
Dat zijn de uren die nodig zijn voor het leeuwendeel van het Plan van aanpak versnelling toe-
zicht. En dan vanaf volgend jaar verwachten wij op basis van de Omgevingswet en de inrichting 
waar wij op dat moment voor verantwoordelijk zijn, dat het structurele niveau van de provinci-
ale begroting zeker afdoende is om deze taken bij de RUD te beleggen. En mocht nou blijken 
dat het echt structureel te hoog is, dan zullen wij u uiteindelijk voorstellen om dat bedrag te ver-
lagen. Maar voor nu gaat het dus om dit jaar. En zonder dit hele Plan van aanpak hier te willen 
behandelen, collega Jumelet die Toezicht en Handhaving doet, was al van plan om u binnenkort 
regulier te informeren over de voortgang van dat Plan van aanpak, zoals we eerder hebben be-
sproken. Dus wat mij betreft zullen we terugkomen op de opmerkingen zoals u die nu heeft ge-
maakt.  
 
De voorzitter: Ik zie een vraag aankomen van de heer Van Dekken, CDA.  
 
De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Kijk, onze vrolijkheid vanuit de CDA-fractie zit nu 
juist in de realisatie van inderdaad dat Plan van aanpak en dat die handhavingsprioriteiten be-
duidend anders worden toegepast en ook zijn opgepakt door het college, dan een eerdere peri-
ode waarin we daarover spraken. Zegt de gedeputeerde nu ook met zoveel woorden dat we bij 
die nieuwe taken nog steeds niet los zijn van de problemen om de juiste mensen te vinden bij de 
RUD? Dat is denk ik een belangrijk vraag. Staat dat bij de RUD nu voldoende in de scope dat juist 
die mensen op de handhavingstaak steeds gevonden gaan worden? Een tweede punt heeft be-
trekking op die bestuursrechtelijke handhaving. Sommige gemeenten, dat is dat punt denk ik, 
wat mevrouw Van den Berg ook inbracht: kunt u daar nog iets meer op reflecteren en over zeg-
gen? Want op het moment dat dat achterwege blijft vanuit gemeenten, hebben we vervolgens 
weer een ander probleem. Dus vandaar deze vraag.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, de tweede vraag kom ik zo op terug op het eind van pagina 
drie, waar ik bijna mee ga beginnen. Op de eerste vraag: ja, dat Plan van aanpak dat met u ge-
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deeld is, dat is er om te zorgen dat het toezicht en handhavingsniveau voor de provinciale be-
drijven, dat wat we hebben geconstateerd dat niet oké was, weer op peil te brengen en ook te 
zorgen dat de organisatie er structureel op is toegerust dat die bedrijven op de juiste manier 
met de juiste voorwaarden kunnen worden bezocht. Dus dat zit allemaal daarin en dat zal ook 
na de invoering van de Omgevingswet gaan gebeuren. Het gaat om het op een juiste manier 
kunnen inspelen op de vraag van de bevoegde gezagen. Voorzitter, ik heb nog de VVD en Chris-
tenUnie. In de richting van de VVD, over het ziekteverzuim heb ik volgens mij het een en ander 
gezegd, maar dat heeft dus ook in het Algemeen Bestuur, vanuit de deelnemers de aandacht ge-
had. De werkdruk speelt daar misschien wel/misschien niet een rol in natuurlijk, dat komt daarin 
terug. Maar het klopt, de gezamenlijke Noordelijke diensten, FUMO in Friesland, ODG in Gronin-
gen en de RUD hebben een wervingscampagne ingezet om te zorgen dat we toch personeel 
kunnen krijgen en dat we ook beter kunnen uitwisselen om te zorgen dat wat wij vragen als be-
voegde gezagen ook werkbaar is. Wij schroeven het Jaarprogramma dus flink op. Dat heeft u 
terecht geconstateerd, daar heb ik al iets van gezegd. We hebben ook het meerwerk dat we ie-
der jaar weer als deelnemers aangaven nu aan de voorkant bij de RUD besteld. Dit is het, dit is 
aan de directie om uit te gaan voeren. Dat zorgt vooral voor heel veel voorspelbaarheid en dat 
leidt tot een hogere deelnemersbijdrage nu, maar op onze begroting valt dat dus relatief mee 
en is het alleen een incidentele extra slok. En die realistische kentallen helpen daar echt bij, want 
dat zorgt ervoor dat wij het werk dat de RUD voor ons doet vooraf realistisch inschatten. En de 
procesaanpak ook richting het transparant verantwoorden. Er speelt ook nog dat de gemeenten, 
maar uiteindelijk ook met u als Staten hebben verzocht een andere werkwijze te hanteren voor 
de gemeenschappelijke regelingen, met een voorjaarsgesprek op inhoud, ook met de verschil-
lende portefeuillehouders en een ander traject met de Kaderbrief en de begrotingswijziging et 
cetera. Daar hebben we in het Algemeen Bestuur van de RUD afgesproken dat wij dat gaan vol-
gen. Dat heb ik ook met een van uw commissies of werkgroepen als Staten afgesproken. En bin-
nenkort kom ik graag met die werkgroep in gesprek, hoe we daar dan voor de RUD met de Sta-
ten precies vorm en invulling aan gaan geven. Dus die eerdere toezegging die ik heb gedaan, 
zou ik graag in dat licht ook met u bespreken om te kijken wat uw behoeften zijn en hoe we dat 
pasbaar kunnen maken binnen dat systeem. Tot slot, voorzitter, de ChristenUnie. U zegt dat de 
stukken er in ieder geval goed uitzien. En u maakt ook complimenten aan de organisatie. Nog-
maals, die zal ik overbrengen. U had nog twee inhoudelijke punten als het gaat om de handha-
ving op pagina 17. Ik heb die pagina niet meer bekeken, maar we zien twee dingen. De juridi-
sche capaciteit staat absoluut onder druk, want er gebeurt veel en de juridisering waar de heer 
Pormes ook over sprak, dat is niet erg. En ik zei al, daar moeten we soms ook blij mee zijn, maar 
het legt wel extra druk op de menskracht. En strafrechtelijk is er het een en ander nodig, maar 
daarom vind ik het zo’n mooie stap dat we, hoe krap de begrotingen ook bij elkaar zitten, van 
de boa-inzet hebben geconstateerd dat die niet voldoende is, die gaat van twee structureel naar 
vier. Dus wij komen u daarin tegemoet. Dan zegt u nog iets over met name de bedrijfstakken 
afval en industrie. Ja, die is wel in beeld voor slecht-handhavengedrag. Dat geldt trouwens niet 
voor alle bedrijven, dat kunt u ook wel volgen in de landelijke media. Dit is een branche waar 
eerst het geld verdiend wordt en daarna iets met de grondstoffen of restproducten moet wor-
den gedaan. Dus dat lokt iets uit. Maar daar moeten we wel bovenop zitten als RUD. Maar voor 
de provinciale bedrijven zit dat allemaal in dat Plan van aanpak, dat we al onze bedrijven netjes 
en rechtvaardig, maar ook streng bezoeken. Voor de gemeenten die risicogericht toezicht inrich-
ten op waar zij de meeste capaciteit op gaan inzetten, daar zullen ook dit soort dingen als na-
leefgedrag en overtredingen per branche gaan uitlokken dat er vaker bezocht wordt. Dus in die 
twee trajecten zit het er verderop in.  
 
De voorzitter: Mevrouw Van den Berg.  
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Mevrouw Van den Berg: Ja, voorzitter, dat is op zich goed om te horen. Alleen dat zit hem aan 
de kant van de handhaving. Dus als er, en dat kan ook preventief werken uiteraard, maar we 
zouden natuurlijk ook als provincie of met de gemeenten kunnen kijken dat we, als dit soort be-
drijven zich vestigt of zich uitbreidt, of wat dan ook, dat we aan de voorkant proberen daar wat 
meer toezicht op te houden om te voorkomen dat we dan aan het einde van het traject moeten 
gaan handhaven.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Ik vreesde dat de vraag mij boven de pet ging, want handhaving is van 
collega Jumelet, maar juist het vestigen gaat over vergunningen, mijn portefeuille, en daar ge-
ven we ook zeer strak invulling aan de afspraak die in het coalitieakkoord staat, de Bibob-toet-
sing die bij vergunningverlening aan de orde is, die bij afvalbedrijven ook streng verplicht is, 
maar in de volle breedte maken we daar bij vergunningverlening gebruik van. Dus als een be-
drijf elders in Nederland dit soort gedrag heeft vertoond dan weten wij dat vooraf en houden 
wij daar rekening mee in de vergunningverlening. Maar blijft wel dat als iets van het bestem-
mingsplan mag en een bedrijf verwacht aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen, dan heb-
ben wij ook geen reden om een vergunning te weigeren. Maar dit heeft absoluut de aandacht, 
want dit is nou precies de kern van het gesprek dat we moeten voeren, hoe we zorgen dat ieder-
een zich daaraan houdt en moeten wij er misschien wel of niet extra prioriteit aan geven? Dank 
u wel.  
 
De voorzitter: Nog een vraag van mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Zoals ik u begrijp, is die € 543.000 extra voor het Plan van aanpak versnel-
ling toezicht. Worden daar geen extra mensen voor aangesteld? Ik ben dan verbaasd dat we het 
jaar daarop gewoon kunnen terugvallen op de oude begroting. Die versnelling van toezicht, dat 
doen mensen toch, neem ik aan? En hebben we die mensen dan of worden zij extra aangesteld 
voor die € 543.000?  
 
De voorzitter: De heer Kuipers.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Voorzitter, dan treft u in de volle breedte ook die urenverdeling in het 
Plan van aanpak, zoals dat vanuit het college eerder met u is gedeeld. Dat gaat er aan de ene 
kant om om te zorgen dat er structureel personeel aanwezig is met de juiste bevoegdheid om 
die controles uit te voeren, ik kijk even naar de collega’s, en aan de andere kant gaat het natuur-
lijk om een inhaalslag over de stappen waar de RUD de afgelopen tijd menskracht heeft gemist, 
en het kan zijn dat daarvoor wordt ingehuurd. Maar het einde van dit Plan van aanpak en dat is 
ook met u besproken, is erop gericht dat er structureel voldoende kundig personeel is bij de RUD 
om dat op peil te hebben. En ik kan u niet beloven dat zij ook op 1 januari 2023 allemaal in 
vaste dienst zijn van de RUD op alle specialiteiten, want we weten allemaal hoe krap de arbeids-
markt is, maar dan moet het eind in ieder geval zijn dat die specifieke functies ingeleend wor-
den van een andere dienst of dat zij er zijn vanaf het eind van het Plan van aanpak.  
 
De heer Uppelschoten: Dat is een cruciale vraag. Dus dan valt u terug op de oude begroting van 
€ 2,9 miljoen? Dan is dat extra bedrag helemaal niet meer nodig? Dat is echt incidenteel?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Het extra bedrag wat we nu vragen voor dat Plan van aanpak, dat is inci-
denteel voor dit jaar. Vanaf volgend jaar verwachten wij dus met de projecties uit de ontwerp-
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begroting, zoals u die heeft gezien en ook kunt zien waar de provincie die uren op gaat inzet-
ten. Dat past binnen onze eigen kaders in de begroting, maar dat komt onder andere ook door 
een verschuiving van taken van de provincie naar de gemeenten. Onder andere de bodemtaken 
gaan over naar de gemeenten. Dat is nu een financiële tegenvaller voor de provincie richting de 
RUD, omdat wij dat nog een halfjaar langer moeten doen. En aan de andere kant krijgen we wel 
een aantal bedrijven terug, maar de balans zoals die er nu ligt, met de huidige inzichten richting 
de Omgevingswet gaat dat structureel passen.  
 
De voorzitter: Waarvan akte. En u was aan het eind van uw reactie?  
 
Gedeputeerde Kuipers: Als ik nog één ding mag zeggen, want ik was nog een antwoord ver-
schuldigd richting mevrouw Van den Berg als het gaat over de last onder dwangsom. We kondi-
gen een heleboel aan richting bedrijven en er worden er veel minder opgelegd. Dat is aan de 
ene kant ook het signaal dat het werkt, dat merken wij zelf. Wij zien als bevoegd gezag natuur-
lijk de dingen die wij zelf doen, maar er wordt ook daadwerkelijk door bedrijven op geacteerd 
op het moment dat wij een aankondiging doen, tot het moment dat hij ook daadwerkelijk 
wordt opgelegd, nemen dan een heleboel bedrijven de nodige stappen. Dus als middel werkt 
dat. Voor onszelf kan ik alleen maar zeggen dat we dat streng doch rechtvaardig doen en in het 
algemeen toetsen wij ook richting de gemeenten - op het uitvoeren van de Wabo-taken zijn wij 
toezichthouder - of gemeenten daar ordentelijk mee omgaan, laat ik het zo samenvatten. En ik 
weet dat collega Stelpstra u zeer binnenkort een brief zal sturen over het Wabo-toezicht over 
vorig jaar ten opzichte van de gemeenten. Dus ik verwijs even naar die brief. En dan heb ik vol-
gens mij in veel te veel tijd toch alle vragen kunnen beantwoorden, voorzitter. Dank u wel. En 
mijn conclusie zou zijn, want dat vroeg u ook nog, wat de zienswijze van de Staten is en dan kan 
ik eigenlijk alleen maar concluderen dat de Staten in overgrote meerderheid kunnen instemmen 
met de Ontwerp-begrotingswijziging en de Ontwerpbegroting 2023. Dus ik stel voor dat dat uw 
formele zienswijze is en dat ik die mondeling zal overbrengen aan de RUD. En de overige pun-
ten, waarvan ik uw signaal heb, neem ik mee als lid van het Algemeen Bestuur en collegelid van 
het college van Gedeputeerde Staten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Wat dat laatste betreft, is het wat mij betreft een uitstekende samen-
vatting. Ik kijk even om me heen en ik concludeer dat we dit punt dan ook voldoende hebben 
behandeld.  

13. Brief van de heer Van Essen van 20 maart 2022 over behoud apotheekhoudende huis-
arts om landelijk gebied leefbaar te houden, incl. onderbouwing Statenfractie van het 
CDA  

De voorzitter: Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, agendapunt 13, een brief van 
de heer Van Essen over het behoud van de apotheekhoudende huisarts in het landelijk gebied. 
De brief is geagendeerd door de fractie van het CDA. Dat betekent dat de spreektijd voor de 
fractie van het CDA drie minuten bedraagt om een en ander toe te lichten en voor de overige 
fracties twee minuten, waarna de heer Kuipers zes minuten krijgt. Ik geef daarom als eerste het 
woord aan mevrouw Mentink van de CDA-fractie.  
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel, voorzitter. Client mevrouw H, 87 jaar, wandelt achter haar rolla-
tor naar haar huisarts, een kleine kilometer verderop. Ze woont in een aanleunwoning dichtbij 
een gezondheidscentrum en ze wil graag haar eigen zelfstandigheid behouden. De controle die 
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ze heeft bij de huisarts gaat over haar reuma. Ze krijgt naar alle waarschijnlijkheid nieuwe medi-
catie die ze dan op kan halen bij de apotheek van de huisarts. Hoe handig is dat, denkt ze. Ik 
heb overdag mijn beweging door het stukje te lopen, behoud mijn eigen zelfstandigheid, kan 
zelf bepalen wat ik wil en ik kan een praatje maken en zo mijn sociale contacten onderhouden. 
Drie vliegen in één klap. Wat is het toch fijn dat dit zo kan. Ik moet er niet aan denken dat het 
anders wordt, vooral omdat ik in een dorp woon waar iedereen ons kent en waar de leefbaar-
heid en sociale cohesie diepgeworteld is. Vorig jaar is de buurtsuper gesloten en wat een gemis 
dat ik die kleine boodschapjes niet meer kan doen. Voorzitter, hiervoor ben ik in de politiek ge-
gaan, om in deze casus iets te kunnen betekenen, om aandacht te vragen voor dit soort proble-
matiek. Daarom heb ik namens mijn fractie de ingekomen brief van huisartsen met een eigen 
apotheek in deze commissievergadering op de agenda gezet. Door mijn praktijkervaringen zie ik 
wat het ontbreken van een voorziening als een apotheek kan betekenen voor de leefbaarheid in 
een dorp of wijk. Daarom willen wij hiervoor aandacht, omdat we zien dat de leefbaarheid op 
het platteland, maar ook in wijken en buurten aangetast wordt. Mensen kunnen geïsoleerd ra-
ken, waardoor ze kunnen vereenzamen. Wij willen voorkomen dat er steeds meer weg wordt 
gerukt uit het vitale platteland en niet als een ui elke keer een schilletje wordt afgepeld en het 
platteland wordt uitgekleed, omdat dit financieel beter uitkomt of omdat men vindt dat de pro-
fessionaliteit niet gewaarborgd is. Voorzitter, onze vragen zijn bekend en ik ben benieuwd naar 
de reacties van de overige fracties en het college van Gedeputeerde Staten. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij luisteren naar de reacties van de diverse fracties. Als 
eerste de fractie van de Partij van de Arbeid, staat die op het lijstje? Ja. Ik weet niet waar jullie 
mee bezig zijn, maar ik denk wel dat ik mij aan het eind van de dag moet melden bij de apo-
theekhoudende huisarts. Mijnheer Roggen, u heeft het woord.  
 
De heer Du Long: Dank u wel, voorzitter. Ja, het is niet de bedoeling om u in verwarring te bren-
gen vandaag, maar er is wat gewissel geweest, inderdaad. Excuses daarvoor en ik hoop dat u de 
gang naar een apotheekhoudende huisarts niet nodig zult hebben. Dank CDA voor de agende-
ring van dit punt. Een paar weken geleden hebben we dit ook op de agenda gehad bij FCBE. Dat 
was naar aanleiding van schriftelijke vragen, ook naar aanleiding van het ingekomen stuk wat u 
nu geagendeerd hebt en die zijn ook in de vergadering door de heer Kuipers, schriftelijke vra-
gen van ons, maar ook van GroenLinks in de persoon van de heer Pormes, die zijn toen ook door 
de heer Kuipers beantwoord. Wat ons betreft was dat een voldoende beantwoording. In de ver-
gadering gaf u toen ook al aan dat u dit punt wilde agenderen en gedeputeerde Kuipers gaf 
vervolgens aan: prima, uitstekend, maar wacht dan even tot de Gezondheidstafel van 30 mei. 
Nou, die is niet geweest, dus dat kunnen we nu op dit moment niet meenemen en dat is wel 
jammer. Het feit dat wij destijds vragen hebben gesteld, geeft al aan hoe we hierin staan. Net als 
u vinden we dit buitengewoon zorgelijk. En je kunt het ook breder trekken. Het gaat niet alleen 
maar om de apotheekhoudende huisarts, het gaat om de leefbaarheid van het platteland en vol-
gens mij probeert u dat ook aan te geven. Wat dat betreft staan we helemaal op dezelfde lijn 
met u. Ik zou willen suggereren …, u stelt een aantal vragen, het is wel duidelijk hoe wij hierin 
staan, hoop ik. Wij willen dit ook zien te voorkomen. Ik zou u willen meegeven om na deze 
ronde, wat mij betreft een soort inventarisatie hoe iedereen hier in staat, bij de volgende keer 
als de Gezondheidstafel van 30 mei is geweest, toch een aparte bijeenkomst te organiseren, het-
zij hier, hetzij op een andere manier, waarop we ook de insprekers en de degenen die hier aan-
dacht voor hebben gevraagd, uitnodigen om ons goed te laten voorlichten over wat hier aan de 
hand is aan de ene kant, maar ook wat kunnen we doen aan de andere kant. Ik denk dat dat het 
meest relevant is. Tot zover, voorzitter, dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de GroenLinks-fractie, mijnheer Pormes.  
 
De heer Pormes: Dank u wel, voorzitter. Wij delen de zorgen die er bestaan ook al heel lang. Het 
is ook een aanslag op het vitale platteland en de voorzieningen. Alleen denk ik dat u zich adres-
seert op het verkeerde bestuursorgaan. Ik heb uw collega nog geprobeerd te bellen, maar bij 
mijnheer Van Dekken moet je niet proberen hem te overtuigen. Hij laat zich heel moeilijk over-
tuigen. Kijk, wie draait er nu aan de knoppen over deze problematiek? Niet wij, maar de minis-
ter. En wat mij opviel en dat heb ik ook meegedeeld en ik zal het exact zeggen. Op 15 februari 
zijn door de Kamerleden Van den Berg van het CDA en Kuiken van de PvdA 11 vragen gesteld. 
En op 1 april heeft de minister hier uitvoerig op geantwoord, met name overigens specifiek op 
het manifest, heel specifiek.  
 
De voorzitter: Mevrouw Mentink heeft een vraag.  
 
Mevrouw Mentink: Wat u suggereert daar ben ik van op de hoogte en ik weet ook de Kamervra-
gen, maar het gaat ons puur erom dat wij de aandacht hier houden bij onze provincie, dat wij 
vanuit onze provincie de aandacht hebben naar de huisartsen die hier op het vitale platteland 
opereren. Daar gaat het ons om.  
 
De heer Pormes: Maar dan concreet: welke maatregelen verwacht u dan van de provincie?  
 
Mevrouw Mentink: Misschien kunnen wij de verbinding leggen en dat wij dus via onze sugges-
ties, via onze ideeën, via de Zorgtafels dat wij van daaruit vanuit de provincie als Staten een ver-
binding kunnen leggen naar het Rijk toe om toch te proberen de aandacht te vestigen dat dit 
echt wel degelijk een probleem is voor het vitale platteland.  
 
De heer Pormes: Wij delen uw zorgen, maar de minister gaat veel verder. Hij neemt ook maatre-
gelen die wij niet kunnen nemen en ik citeer wat de minister daarover heeft gezegd. Hij deelt 
niet alleen onze zorgen, maar hij is ook bereid hierover in gesprek te gaan met alle actoren en ik 
citeer: ‘Goede toegankelijkheid en laagdrempelige bereikbaarheid van eerstelijnszorg gaat ons 
allen aan, ook in minder bevolkte gebieden. Ik zal mij daar altijd voor inspannen.’ Bovendien 
neemt hij contact op met de zorgverzekeringen. Die maken deel uit van het probleem. Vandaar 
ook dat ik zou zeggen op al uw vragen: zie de beantwoording van de minister en ik denk dat hij 
veel meer kan doen dan wij, maar ik deel uw zorgen. Dat is gewoon Statenbreed, dat is geen en-
kel probleem dat wij die zorgen niet delen.  
 
De voorzitter: Er is een vraag van mijnheer Du Long voor mijnheer Pormes.  
 
De heer Du Long: Ik ben blij dat u nu mijn naam wel goed gebruikt. Mijnheer Pormes, er kan al-
lerlei landelijk beleid zijn. De minister doet geen harde toezeggingen als ik het goed heb gele-
zen en begrepen. Zegt u dan: nou ja, dan moeten we hier maar niets doen. Is dat wat u sugge-
reert?  
 
De heer Pormes: Kijk, hij heeft een aantal toezeggingen gedaan. Hij gaat in gesprek en hij gaat 
zich daarvoor inzetten en het enige wat wij kunnen doen, en druk uitoefenen zodat hij zijn in-
zet zal nakomen en via onze lijnen in de Kamer zullen wij aandringen om dat heel goed te mo-
nitoren.  
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De heer Du Long: Maar hoe ziet u dan, als ik mag, voorzitter, de Gezondheidstafels die we hier 
in Drenthe hebben? Want uiteindelijk zal het hier in Drenthe moeten gebeuren. Ik snap ook uw 
bezwaren wel, dat we kijken naar landelijk beleid. Er gebeurt daar van alles, maar uiteindelijk, 
dat ben ik met het CDA eens, zijn we in Drenthe en hier zullen we iets moeten doen.  
 
De heer Pormes: Dan is wederom de vraag, voorzitter, wat kunnen wij heel concreet, welke 
maatregelen, welke inzet aan middelen kunnen wij dan inzetten? Bent u dan bereid om artsen 
te gaan betalen? Bent u bereid om subsidie te verlenen, zodat zij gehandhaafd kunnen worden? 
Laten we dan heel concreet blijven, want dan kunnen we het daarover hebben. Dan kunnen we 
kijken of we daar een gat in de begroting kunnen slaan. Maar dan moet u wel concreet zijn. Met 
mooie woorden komen we er niet.  
 
De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker. Mijnheer Du Long nog kort.  
 
De heer Du Long: Ik weet niet of dat specifiek een wedervraag was aan mij, maar ik zou zeggen: 
in zijn algemeenheid geldt dat als wij hier niets gaan doen, als we dit probleem niet gaan be-
spreken, want dat is het punt wat volgens mij hier nu aan de orde wordt gesteld, dat hebben we 
op geen enkele manier nu nog gedaan hier in Drenthe. Dan weten we dus aan de ene kant, zo-
als het CDA terecht stelt en wat wij als vragen ook, u en ik, eerder hebben gesteld aan de gede-
puteerde, weten we niet precies wat er aan de hand is in Drenthe, maar weten we dus ook niet 
waar precies de oplossing ligt. Dus de eerste stap is wat mij betreft, los van het landelijk beleid, 
dat we gaan kijken, en vandaar mijn nadruk op 30 mei, de Gezondheidstafels, wat kunnen we 
hier in Drenthe doen? Vervolgens moeten we gaan kijken wat we dan concreet kunnen doen. Ik 
kan die vraag op dit moment niet beantwoorden. Daarom hebben we volgens mij dit debat en 
daarom zullen we ook een vervolgdebat hebben.  
 
De voorzitter: Dat is voldoende. Dan gaan we naar mijnheer Schoenmaker van Sterk Lokaal 
Drenthe.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een bijzondere weergave wat de heer 
Pormes hier zojuist verteld heeft over wie waarover gaat en waar je iets adresseert. We hebben 
zojuist een onderwerp gehad waar u hier iets heeft verteld over hoe u in de coalitie staat en on-
geveer 10 minuten later hoor ik uw tweelingbroer 180 graden een ander verhaal vertellen. Als 
wij u nu volgen, GroenLinks, een partij die constructief in elkaar zit en die zich louter en alleen 
bezighoudt, waar ze echt over gaan en geen meningsvorming heeft, dan denk ik dat heel wat 
raadsvergaderingen in de gemeenten heel saai worden, want ik denk dat men daar ook niet al-
leen bezig is met de gemeentepolitiek. Maar ik denk dat uw inbreng op heel veel terreinen ook 
veel minder zal zijn als u zich houdt aan de woorden die u zojuist heeft uitgesproken. Dus ik 
denk dat het belangrijk is, ook al heb je niet meteen de bevoegdheid om er wat aan te doen, 
maar het signaal afgeven, kan ongelooflijk helpen om uiteindelijk mensen wel op andere ge-
dachten te brengen. Dus ik vind uw stellingname bijzonder, maar ik ben heel benieuwd wat u 
daarvan vindt.  
 
De heer Pormes: Ik heb geen echte vraag gehoord, maar ik wil wel in herhaling vallen. Wij delen 
de zorgen. Wij vinden ook dat er een duidelijk signaal van moet uitgaan. Maar we moeten niet 
de hoop geven alsof wij dit soort problemen kunnen oplossen. Wat we wel kunnen doen, is ons 
inzetten en zorgen dat onze partijgenoten in de Tweede Kamer de minister onder druk zetten 
om met oplossingen te komen. Dat is wat ik zeg. En dat herhaal ik hier en ik heb vier broers en 
een zus, maar ik heb geen tweelingbroer of -zus.  
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De voorzitter: Mijnheer Schoenmaker.  
 
De heer Schoenmaker: Hoor ik nu toch voorzichtig een bijna 180 graden draai?  
 
De heer Pormes: Ik weet niet waar u het over hebt, maar dat geeft niet. Dat ben ik van u ge-
wend.  
 
De voorzitter: Mijnheer Pormes wil best meehelpen om druk uit te oefenen ergens in Den Haag.  
 
De heer Schoenmaker: Ik zou graag willen dat u de laatste opmerking terugneemt, want die is 
volstrekt ongepast.  
 
De heer Pormes: Volgens mij bent u daarmee begonnen. Ik geef slechts een reflectie op datgene 
wat u zegt, niet meer en niet minder.  
 
De voorzitter: Dan beslis ik dat we er nu mee ophouden. En dan gaan we nu naar de volgende 
spreker en ja, mijnheer Schoenmaker, ik zou zeggen: kom maar deze kant op, dan gaan we ho-
ren hoe Sterk Lokaal Drenthe erin zit.  
 
De heer Schoenmaker: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de bril bij me en ik hoop dat ik zonder bril 
kan. Allereerst heel veel dank aan het CDA om dit onderwerp en deze brief te agenderen. Als 
Sterk Lokaal Drenthe vinden wij het ongelofelijk belangrijk dat dit onderwerp wel besproken 
wordt in de Staten, dat het breed besproken wordt en dat het onderwerp geadresseerd wordt 
uiteindelijk op de plek waar het beleid plaatsvindt. Maar dan moeten er wel signalen zijn dat 
het beleid belangrijk is. Allereerst willen we de fractie dus bedanken. De zorgen die er zijn over 
het behoud van apotheekhoudende huisartsen deelt de fractie van Sterk Lokaal Drenthe zeker. 
We hebben zelf onderzoek gedaan in het veld en we hebben een aantal zorgpunten ontvangen 
van de huisartsen en een aantal wil ik graag met u delen. De apotheekhoudende huisartsen heb-
ben vaak minder patiënten, omdat vele praktijken zich veelal op het platteland begeven, waar 
het aantal inwoners nou eenmaal beperkt is. Door de combinatie van een apotheek en een huis-
artsenpraktijk ontstaat een situatie waardoor de huisartsen in ieder geval nog een boterham 
kunnen verdienen. Vervalt de apotheek, dan ontstaat een situatie die het zeer onaantrekkelijk 
maakt voor huisartsen om te praktiseren op het platteland en aangezien dat toch een deel van 
de noodzakelijke inkomens is, kan het wel eens lastig worden om huisartsen op het platteland te 
houden en daarmee wordt de leefbaarheid dus aangetast. Echter, een combinatie van een apo-
theek en een huisarts werkt over het algemeen versterkend. Beide maken gebruik van het me-
disch dossier, waardoor snel en accuraat gehandeld kan worden als bijvoorbeeld extern, bijvoor-
beeld door een tandarts, een recept wordt voorgeschreven, die wellicht nadelig kan zijn voor 
een cliënt. De apotheekhoudende huisarts heeft de combinatie en kan op dat moment ingrijpen. 
Steeds vaker wordt gestuurd op online medicijnen of bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Maar 
als er besteld moet worden in het weekend, is men toch weer aangewezen op die lokale huisarts 
met zijn apotheek. Kortom, wij ondersteunen de zorg. Wij hopen dat de apotheekhoudende 
huisartsen ook zeker blijven om het platteland leefbaar te houden, en de vragen van het CDA 
zal ik niet een-op-een beantwoorden, maar we staan er natuurlijk volledig achter, dus dank 
daarvoor.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan verder met de Partij voor de Dieren, mevrouw Peeks.  
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Mevrouw Peeks: De Partij voor de Dieren is er voorstander van dat zorg en ook preventieve zorg 
goed bereikbaar moet zijn voor iedereen. Dat geldt dus ook voor mensen die buiten steden en 
grote dorpen wonen. Ik heb ook een huisarts bezocht en hij geeft hetzelfde weer, wat de heer 
Schoenmaker ook geeft. Een apotheekhoudende huisarts kan dan een rendabele praktijk voe-
ren. Hierdoor is de zorg dichtbij en persoonlijk en is het eigenlijk heel efficiënt als de huisarts 
ook de medicijnen verstrekt. Je kunt daardoor een kleine praktijk hebben, waardoor de huisarts 
eigenlijk meer aandacht kan hebben voor zijn patiënten. Dan de vraag van de CDA-fractie. De 
eerste vraag: ja, dat is ons bekend. Vraag twee: onze opvatting met betrekking tot de stelling 
heb ik net eigenlijk ook al in mijn inleiding gegeven. De Partij voor de Dieren zou het jammer 
vinden als deze de laagdrempelige zorg zal verdwijnen, enkel omwille van kostenbesparing en 
zogenaamde efficiëntie. Het menselijke aspect mag wat ons betreft niet uit het oog verloren 
worden en dat geldt voor de hele huisartsenzorg. Het lijkt ons een goed idee om dit punt in het 
kader van de Sociale Agenda op te pakken en indien nodig, de minister op te roepen om hier 
oog voor te hebben. Daarnaast zouden de provincie en de gemeenten kunnen ondersteunen 
door gunstige omstandigheden voor praktijkvoering te scheppen, bijvoorbeeld door een niet te 
duur pand en goede infrastructuur. Verder zou vanuit de beroepsgroep de goodwill op het apo-
theekgedeelte kunnen worden afgeschaft. Dat zou een hele goede ontwikkeling zijn voor be-
ginnende huisartsen. Dank u wel. Tot zover.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de SP-fractie, mevrouw Dikkers en daarna 
met de heer Omlo. Het woord is aan mevrouw Dikkers.  
 
Mevrouw Dikkers: Dank u wel, voorzitter. ook wij waren verbaasd over de agendering op dit 
moment, op deze manier, omdat het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer onlangs die vragen, 
specifiek over de apotheekhoudende huisartsen en de kleinschalige huisartsenzorg gesteld heb-
ben. Uit die antwoorden blijkt dat de minister binnenkort met de zorgverzekeraars over dit pro-
bleem van de leefbaarheid van kleine kernen in relatie tot het behoud van de eerstelijnszorg, 
specifiek de apotheekhoudende huisartsen in gesprek gaat en dat hij toe heeft gezegd de 
Tweede Kamer over de uitkomsten van dit gesprek te zullen informeren. Het is misschien wel 
handig om die brief, die dan naar de Tweede Kamer gaat, om de griffie te vragen die brief ook 
naar ons door te laten sturen, zodat wij die informatie ook gelijk hebben. Onze informatie is 
overigens dat vooral de opvolging in de huisartsenpraktijk in het algemeen een probleem is en 
niet specifiek van apotheekhoudende huisartsen. Dat zal een onderdeel van het probleem zijn, 
maar de opvolging in het algemeen is het grote knelpunt. Ook de SP is voorstander van zorg 
dichtbij en ik wijs nog maar even op het SP-plan Zorgbuurthuis als aanpak tegen die verschraling 
van de zorg in dunbevolkte gebieden. Daar zit een heel mooie handreiking in, een oplossings-
richting voor deze problematiek. In het algemeen en het zal u niet verbazen, is het uitgangspunt 
bij ons dat het probleem niet zit in de werkwijze op dit moment, maar dat dat vooral toch ook 
zit in het feit dat we te maken hebben met marktwerking in de zorg en dat dat heel erg bepa-
lend is voor de problematiek waar we nu tegen aanlopen. Dus als ik vraag: op welke wijze kun-
nen we ondersteuning geven om te komen tot behoud van die cruciale vorm van gezondheids-
zorg, dan zou ons antwoord zijn: verwerp collectief het systeem van de zorg als markt. Dank u 
wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Omlo van JA21 en daarna mijnheer 
Uppelschoten.  
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De heer Omlo: Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan het CDA voor de agendering van dit 
onderwerp. Zij kaarten immers een heel belangrijk onderwerp aan, namelijk dat er op het plat-
teland ook goede zorg moet zijn en dat deze goede zorg onder druk staat door bureaucratie. 
Dan de vragen van het CDA. Vraag één: ja, in één op de drie gemeenten in Nederland, vooral de 
landelijke gemeenten, is er een apotheekhoudende huisartsenpraktijk aanwezig. Vaak is de huis-
artsenpost te klein, en Sterk Lokaal zei het ook al, om als huisarts alleen van rond te komen. 
Vraag twee: 100% eens met de opvatting van het CDA. Het is een feitelijke weergave: wanneer 
je zorg centraliseert kunnen mensen die landelijk wonen en afhankelijk zijn van de zorg niet lan-
ger zelfredzaam zijn. Immers anderen zullen de benodigde zorg naar hen toe moeten brengen, 
waar het eerder gewoon om de hoek was. Vraag drie: de Nederlandse overheid betaalt dit jaar € 
93.000.000.000 aan de zorg. Een aanzienlijk deel daarvan gaat naar de zorgverzekeraars. Als af-
nemer heb je dus best wel een sterke onderhandelingspositie, zeker wanneer je als minister op-
komt voor alle Nederlanders. In dit geval ligt de oplossing dus ook in Den Haag en wij zullen 
onze lijnen in Den Haag ook gebruiken om die problematiek aan te kaarten. Signalen, dat is al 
eerdergenoemd, zijn zeker van belang. Dat was het. Dank u.  
 
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Omlo. We gaan verder met mijnheer Uppelschoten van de 
PVV-fractie en daarna nog mevrouw Udinga en mevrouw Van den Berg. Mijnheer Uppelschoten, 
ga uw gang.  
 
De heer Uppelschoten: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De vragen aan de andere fracties: 
zijn we bekend met de problematiek? Jazeker. Bent u het eens met de stelling? Jazeker. Op 
welke wijze kunnen we ondersteuning geven? Voordat wij zelf allerlei oplossingen gaan verzin-
nen, en ik kan zelf wel iets opsommen, vind ik dat het eigenlijk veel passender is om het Zorgta-
feloverleg af te wachten en daar expliciet neer te leggen dat wij graag zorg op het platteland in 
stand willen houden. En welke ideeën heeft de Zorgtafel zelf? Want daar zitten alle betrokke-
nen, neem ik aan. En hoe wij als provincie behulpzaam kunnen zijn. En niet dat wij ineens een 
hele berg geld hebben, maar ongetwijfeld zullen er suggesties gedaan worden wat wij zouden 
kunnen doen om deze problematiek op te lossen. En eentje die ik vaker gehoord heb, is dat de 
arts misschien op het platteland een hogere vergoeding per patiënt zou moeten krijgen, zodat 
ze ook met kleinere praktijken die daar toch gangbaar zijn, toch een praktijk kunnen blijven uit-
oefenen. Maar dat is een oplossing die ik verzin of wij verzinnen. De Zorgtafel zou dat zelf moe-
ten verzinnen en aan ons aangegeven wat zij willen en ook hoe zij willen, dat de provincie, zich 
gaat inzetten om dit probleem op te lossen. Dat is mijn bijdrage. Ik wil dus verder niets zeggen, 
want ik denk dat de Zorgtafel iets moet zeggen aan ons.  
 
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we verder met de VVD-fractie mevrouw Udinga.  
 
Mevrouw Udinga: Dank u wel, voorzitter. We zijn bekend met de geschetste problematiek en wij 
waarderen daarom de oproep van het CDA om hier aandacht voor vragen. De kwaliteit van de 
zorg voor mensen op het platteland staat voor ons centraal. Daar spelen allerlei belangen bij die 
wij niet kunnen overzien. Het uitgangspunt van de VVD is dat goede zorg en de juiste medicij-
nen verstrekt worden. Oftewel, zorg dat de zorg goed geregeld is. Ons wordt door het CDA ge-
vraagd op welke wijze we ondersteuning kunnen geven om te komen tot het behoud van deze 
vorm van gezondheidszorg. En dat is dus een lastige. De manifestschrijvers willen dat het kabi-
net een visie opstelt voor apotheekhoudende huisartsen. Dat zou een richting kunnen zijn, maar 
we horen graag van het college wat zij kan en wil doen om de juiste zorg en aandacht te hou-
den voor een vitaal platteland. Dank u wel.  
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De voorzitter: Dank u wel. Dan als laatste in de rij wederom mevrouw Van den Berg van de 
ChristenUnie. U heeft het woord.  
 
Mevrouw Van den Berg: Dank u, voorzitter. Wat de ChristenUnie betreft, laat het helder zijn: wij 
zijn voor bereikbare voorzieningen en daar hoort huisartsenzorg zeker bij. Dus dank ook aan het 
CDA voor het agenderen van dit onderwerp. Ik denk dat het inderdaad goed is dat we verder 
gevoed worden en ook de Gezondheidstafel afwachten om een breder beeld te krijgen van de 
problematiek en op die manier op de juiste knoppen kunnen drukken, ofwel hier, ofwel in Den 
Haag of op andere tafels. Daar wil ik het voor nu eerst even bij laten. Dank u wel, voorzitter.  
 
Gedeputeerde Kuipers: Dank u wel. Daarmee hebben de Staten hun zegje gezegd over dit on-
derwerp en geef ik het woord aan gedeputeerde Kuipers voor zijn reactie. Dank u wel, voorzit-
ter. Ik heb hier laatst al een korte reflectie over gehouden naar aanleiding van dit stuk als inge-
komen stuk en toen zei ik: ja, dit kan aan de Gezondheidstafel. Agendeert u het daarna, dan 
kan ik daar misschien wat meer over zeggen. Ik heb de heer Van Dekken ook nog gesproken. U 
gaat over uw agendering. Het is ook goed dat de Staten dat debat voeren, maar ik kan feitelijk 
niet heel veel meer zeggen dan ik op dat moment eerder zei. Maar wat we wel hebben gedaan, 
is dat we contact hebben gehad met Huisartsenzorg Drenthe om te kijken of dit een probleem is 
in Drenthe. Dit manifest is bij u als ingekomen stuk verschenen, maar aan de Gezondheidstafel is 
nog nooit een partij geweest die dit daar heeft aangesneden. En ook Huisartsenzorg Drenthe 
geeft ons aan dat dit niet in de breedte een probleem is in Drenthe. Het kan zijn dat ergens een 
individuele huisarts aanhikt tegen het overnemen van zijn praktijk of iets dergelijks, maar in de 
breedte wordt dat in ieder geval ook door Huisartsenzorg Drenthe niet herkend. Ik zal alsnog 
een balletje willen opwerpen bij de Gezondheidstafel, maar daar kan ik nu natuurlijk niet op 
vooruitlopen, voorzitter. Maar inmiddels en dat ziet u op de toezeggingenlijst, had ik nog een 
gesprek voor u beloofd met deelnemers aan de Gezondheidstafel en ik heb van de griffier ver-
nomen dat daar op 6 juli een moment voor gevonden is. Dus wat mij betreft kunnen de Staten 
ook na het debat wat u net heeft gevoerd en voor wat u wel of niet wilt bijdragen, kunt u dat 
daar bespreekbaar maken. Ik zal uiteraard ook de voorzitter van de Raad van Bestuur van Huis-
artsenzorg Drenthe daarbij uitnodigen, want dan kan het mooi weer terugkomen. In de breedte 
heb ik eerder ook al gezegd, er zit altijd een spanning tussen de kwaliteit van de zorg en de toe-
gankelijkheid. Dat ontspon zich al in het Dagblad van het Noorden vanochtend. Niet voor niks 
hebben we standaard een huisarts en een apotheker, maar vanwege de toegankelijkheid heb-
ben wij de apotheekhoudende huisarts. Als je dit helemaal doortrekt naar de andere kant van 
het spectrum zouden wij de allerbeste medische zorg ter wereld kunnen organiseren, maar als 
we dat allemaal in Amsterdam doen, dan voelt iedereen wel aan dat de gezondheid van de Ne-
derlander erop achteruit gaat. Dit is eigenlijk ook het dossier dat speelt als het gaat om de hart-
chirurgie in Groningen. Mijn oproep en onze oproep in de lobby, want er werd ook gevraagd: 
wat gaan we concreet doen? De inzet in de lobby op dit soort issues van de gezondheidszorg 
moet zijn gezondheid en het ministerie moet daar altijd meer in meewegen dan alleen maar de 
medische zorginhoud. Want de beste zorg is niet alleen maar de beste medische zorg, het gaat 
ook om de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van zorg. Daar vallen al dit soort labels 
onder, dat nemen wij al mee in onze lobby, dus dat is wat wij doen. Voor nu is mijn beeld dat dit 
in Drenthe nog geen breed thema is, maar het is goed als de Staten dat ook volgen. Op 6 juli 
bent u dus van harte uitgenodigd, er komt natuurlijk nog een nette uitnodiging voor met een 
tijdstip en weet ik wat, maar om dit dan ook te bespreken met een aantal deelnemers aan de 
Gezondheidstafel. Ik kan mijn tijd dit keer niet volmaken, maar volgens mij heb ik dat vandaag 
meer dan genoeg gedaan. Dank u wel, voorzitter.  
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De voorzitter: Dank u wel voor uw reactie. Dan kom ik terug bij de fractie van het CDA, me-
vrouw Mentink, en de vraag is of het zo voldoende is behandeld. Mevrouw Mentink komt even 
deze kant op. Ga uw gang.  
 
Mevrouw Mentink: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben bewust dit onderwerp, dit agendapunt 
hebben wij bewust gekozen voor nu, om sowieso de aandacht hierop te vestigen, maar ook om 
jullie oordeel, jullie gegevens ook mee te geven aan onze gedeputeerde, die dus naar de Zorgta-
fels gaat en dat is eigenlijk onze opzet geweest, gewoon om te horen hoe de fracties erin zitten 
en wat willen zij meegeven aan de gedeputeerde. Dat is eigenlijk wat wij hebben gerealiseerd 
en ik ben daar zeer content mee, met jullie reacties die voorbij zijn gekomen. De suggesties die 
gedaan zijn, zijn zeker het onderzoeken waard en vooral de suggestie van mijnheer Du Long van 
de PvdA om het breed te trekken, om te gaan kijken of wij ook een wat bredere ontmoeting 
kunnen realiseren op dit onderwerp. Daar ben ik helemaal voor. Dat is prima, tenminste naar 
mijn inzicht, maar ik weet niet hoe de gedeputeerde hierover denkt. Ook ben ik blij met de toe-
zeggingen van gedeputeerde Kuipers om dit onderwerp aan de Zorgtafels te bespreken. Ik zie in 
ieder geval dat de zorg voor het vertrek van apotheekhoudende huisartsen breed leeft. Dank 
daarvoor en ook dank voor alle reacties.  
 
De voorzitter: Dank u. Dan is daarmee dit onderwerp voldoende behandeld, is mijn conclusie.  

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

De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 14. Ik zie vragende blikken nog mijn kant op. De 
blikken van verstandhouding gieren hier door de zaal. Agendapunt 14, IPO, SNN, EU, NRK en 
verbonden partijen et cetera. U heeft gezien dat we daar een brief hebben geagendeerd, de Ka-
derbrief 2023 IPO en BIJ12. Over die Kaderbrief kunt u hier iets zeggen, zodat dat meegenomen 
kan worden naar de bestuursvergadering van het IPO in juni. Ik heb daar één woordvoering op 
gekregen. Dat is de heer Van Dekken van het CDA. Daarnaast wil voor een ander onderwerp 
mijnheer Omlo hier het woord voeren. Met betrekking tot de Kaderbrief wil mevrouw Vedelaar 
graag nog even het woord voeren. Het woord is aan mevrouw Vedelaar.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Het staat eigenlijk allemaal in de oplegger die het college heeft ge-
stuurd naar uw Staten, maar de Kaderbrief is gereed. U kunt daarin lezen en als u dat niet heeft 
gedaan, dan zal ik nu heel kort toelichten dat het IPO voor grote opgaven staat. Drie hele be-
langrijke die we ook altijd hier bespreken zijn stikstof, natuur, milieu en landbouw, klimaat en 
energie en de woonopgave. En daar is eigenlijk ook steeds meer gezamenlijke inzet van het IPO 
noodzakelijk. Naast die thema’s werken we samen op, ik zou zeggen welk thema niet. Ik kijk 
even naar de collega’s. Het standpunt van ons college is dat wij het IPO willen vragen om ook te 
focussen in de toekomst. Dus we snappen heel goed dat die grote opgaven centraal staan, daar 
zijn we het ook mee eens. Dat kan betekenen dat je op andere onderwerpen misschien iets min-
der doet, zodat we ook binnen de kaders van de begrotingen blijven. Ik ben heel erg benieuwd 
wat u daarvan vindt, de heer Van Dekken gaat daar zo iets over zeggen, maar ik kijk ook even 
rond of ik met die houding en die inbreng naar de penningmeester van het bestuur kan gaan en 
ik weet niet of u weet wie dat is, maar die zal zeer verheugd zijn om ook uit de Drentse Staten 
te vernemen hoe erover gedacht wordt. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel voor uw toelichting. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Dek-
ken.  
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De heer Van Dekken: Voorzitter, dank u wel. Dit zijn de momenten waarop ik mijn goede vriend 
Jan Smits mis, dus dat dat is gewoon even een dingetje zo vooraf. Ik kijk ook even naar het col-
lege van GS, want om hem hier nou mister IPO te noemen, maar toen ik vanochtend dat onder-
werp voorbij zag komen, dacht ik even twee dingen. Misschien moet ik hier toch iets over roe-
pen. Er zit inderdaad een Kaderbrief bij, de gedeputeerde geeft dat heel goed terug en volgens 
mij is er nog steeds ruimte om als een soort zienswijze het bestuur richting IPO ook mee te ge-
ven dat die onderwerpen die zijn genoemd, daar kun je in de aard nauwelijks op tegen zijn. Vol-
gens mij wordt bijna alles genoemd. Dat is op zich prima, maar ik ga er wel van uit dat wij ook in 
de komende periode nog steeds periodiek kunnen spreken over de doelen en de taken en on-
derwerpen die IPO daar heeft voorstaan. Dus dat is de eerste en het tweede heeft eigenlijk be-
trekking op de Samenwerking Noord-Nederland. Ik kijk mijn collega's Schomaker en Ewoud Bos 
even aan. Wij hebben gisteren een bijeenkomst gehad met de andere Staten van Friesland en 
Groningen rondom het Statenberaad en zo kan ik u melden, daar zullen we heel binnenkort 
mailing op doen uitgaan, om hun fysieke bijeenkomsten ergens in oktober mogelijk te maken. 
Dat waren mijn opmerkingen.  
 
De voorzitter: Dan kijk ik rond of er van andere fracties nog behoefte is om hier een reactie op 
te geven. Dat is niet het geval. Dan kom ik toch nog even bij u terug om het misschien toch even 
netjes af te sluiten.  
 
Gedeputeerde Vedelaar: Met de hartelijk dank voor deze reactie. Jazeker kunnen we daarover 
spreken. Ik herhaal nog maar een keer onze behoefte om focus aan te brengen binnen het IPO. 
Ik wil toch even een voorbeeld noemen nu we toch bij verbonden partijen en IPO-
aangelegenheden zijn. We hebben op elk portefeuille-onderdeel een bestuurlijk overleg binnen 
het IPO en soms is dat geweldig belangrijk, zoals gisteren zat alles rondom stikstof met de minis-
ter aan tafel. En soms is het uitwisseling van kennis en dat is ook belangrijk, maar dan is de 
vraag: waar leidt dit toe? Als we moeten focussen zegt dit college: richt u zich dan op die the-
ma's die ook voor de grote transitievraag het allerbelangrijkste zijn. Dat is wat ik in ieder geval 
namens het college zal inbrengen. Maar het is belangrijk dat u het weet, want het gaat weer te-
rugkomen bij de begroting en dan zal er best discussie in het land zijn over of er meer geld bij 
moet of dat we binnen de bestaande begroting blijven, maar dit zal dan het standpunt van de 
provincie Drenthe zijn. Dank u wel.  
 
De voorzitter: Dank u wel en nu komt er een vraag op bij mijnheer Uppelschoten.  
 
De heer Uppelschoten: Twee dingen, het eerste heeft met het IPO te maken, want de naam van 
Jan Smits viel. Ik ben zijn opvolger, maar ook als voorzitter van de Werkgeverscommissie. In het 
kader van de IPO wordt er nu dus gepraat over de nieuwe CAO. Dat is ook een CAO die voor het 
provinciepersoneel en voor de mensen van de griffie gaat gelden. Dat zijn de onderhandelingen 
die nu gaande zijn en waar ik dus ook bij betrokken wordt, omdat ik dus Jan Smits heb opge-
volgd. Dus dat speelt nu ook. En als laatste, ik ben niet zo’n fan van sociale media, dus aan de 
discussies op Whatsapp doe ik niet mee, maar ik wil toch wel zeggen dat ik trots ben dat we 
twee Statenleden hebben, echte onafhankelijke Statenleden, de voorzitter zelf en de heer Moes 
die hier ook aanwezig is. Zij hebben dingen durven zeggen die misschien landelijk niet zo goed 
vallen, maar die zich echt hebben opgesteld als vertegenwoordigers van de provincie Drenthe en 
daar, ik zou bijna zeggen een onafhankelijk standpunt hebben ingenomen. Klasse.  
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De voorzitter: Ik ga u toch zeggen dat deze opmerking, hoe goedbedoeld ook en hij wordt ook 
wel ontvangen, maar niet bij dit agendapunt thuishoort. Hij is nu gemaakt, dus ik kan hem niet 
meer terugdraaien. Er is iemand anders die zich heeft gemeld voor woordvoering en dat is de 
heer Omlo. U wilt iets zeggen over de Dag van Europa. Gaat u dat hier doen?  
 
De heer Omlo: Wilt u dat ik dat daar doe? Het is heel kort. Dank u wel, voorzitter. Ik vraag na-
mens de werkgroep DrEUn even aandacht voor het volgende: volgende week woensdagmiddag 
25 mei organiseert DrEUn de Dag van Europa op een prachtige locatie: in het Gevangenis-
museum in Veenhuizen. Er staat om 13.00 uur een lunch voor jullie klaar. Het middagpro-
gramma staat in de app, die kunt u daarin vinden en we sluiten af met een netwerkborrel en die 
eindigt zo rond 18.00 uur. Het is wel even belangrijk dat u zich aanmeldt, dat kan nog tot mor-
gen. Dus doe dit alsnog. We hebben heel veel tijd gewonnen, dus u kunt zich allemaal gaan aan-
melden. Dank u wel.  

15. Sluiting 

De voorzitter: Dames en heren, als ik het dan goed zie, dan zijn we gekomen bij het eind van de 
vergadering, om 15.15 uur. Dat is een mooi tijdstip en ik wens u verder nog een plezierige rest 
van de dag toe.  
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