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

Woensdag 14 september 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: Staten-
commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) 14 september 2022 09:30:00, Drents 
parlement 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 14 september 2022 is als bijlage opge-
nomen bij deze besluitenlijst. 

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

Voorts aanwezig de leden van GS: 
mevrouw N. Vedelaar (PvdA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
mevrouw J. Klijnsma 

Afwezig: 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
de heer H. Omlo (JA21) ), wordt  
     vervangen door de heer F.P. Duut 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks), wordt  
     vervangen door de heer E. Bos 
 
gedeputeerde H. Brink (VVD) 
gedeputeerde T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2022/14-september/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2022/14-september/09:30
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE/2022/14-september/09:30
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 29 juni 2022 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 29 juni 2022 en de lijst van toezeggingen wordt onge-
wijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.21 , B.1 t/m B.7 en C.1. 
 
De volgende vragen over de LIS zijn gesteld. 

A.3. Brief van 3 juni 2022 van OCW aan EZK met betrekking tot gaswinning Wilhelmina-
oord; reactie op MER/IEA en advies voor VKA (GS-brief van 28 juni 2022)  

Fractie PvdA, de heer H. Loof 
Onze vraag aan GS n.a.v. de brief van het Ministerie luidt: bent u in voldoende mate gerustge-
steld dat er geen onomkeerbare en ongewenste activiteiten in het betreffende gebied gaan 
plaatsvinden? 
 
Gedeputeerde Vedelaar: We zijn blij met de brief van OCW, die misschien nog wel in scherpere 
bewoordingen dan wij zelf hebben gedaan in ons adviesrecht… waarin we ook heel scherp ge-
keken hebben naar de Heritage Impactanalyse en de varianten waarbij er echt schade zou kun-
nen ontstaan voor het werelderfgoed. Vanuit de mijnbouw en vanuit cultuur en het werelderf-
goed hebben wij daar onze zienswijzen op ingediend. Dat heeft OCW ook gedaan, van het ene 
ministerie naar het andere ministerie. Daar zijn we heel erg tevreden over. Overigens heeft ook 
de staatssecretaris de vragen van PvdA-kamerlid Nijboer beantwoordt in een geruststellende zin, 
in die zin dat hij zegt: Nee, als er schade kan ontstaan, zal het niet gebeuren. In die zin gerust-
stellend, maar we wachten echt het eindoordeel af en zullen hier bovenop blijven zitten en on-
dertussen goed slapen.  

A.10.  Beantwoording vragen over TopDutch (GS-brief van 12 juli 2022) 

Fractie PvdD, mevrouw R.R.M. Zuiker 
Gaat GS de criteria nog aanvullen met het criterium ´Met Impact´ uit de Economische Koers? Dus 
dat de internationale bedrijven die met de TopDutch campagne verleid moeten worden om zich 
in het Noorden te vestigen, positief bijdragen aan een gezonde leefomgeving en sociaal-maat-
schappelijke doelen? 
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Gedeputeerde Jumelet: De NOM heeft hier een belangrijke rol in. En de NOM is goed bekend 
met de inhoudelijke beleidsambities, zoals beschreven in de Economische Koers van Drenthe. En 
ook de acquisitie inspanningen voor Drenthe worden daar op afgestemd. Naar aanleiding van 
de brief TopDutch worden geen specifieke criteria voor het criterium ‘met impact’ geformuleerd. 
Ook voor groen en slim wordt deze niet geformuleerd. De provincie Drenthe is kritisch in welke 
bedrijven ze aantrekt en de NOM is ook meegegeven om in de vervolgcampagne TopDutch aan 
te sluiten op de bekende uitgangspunten uit de Economische Koers. Dat betekent dat de doel-
groep waar de campagne zich op richt meer moet bieden dan alleen werkgelegenheid.  

A.12.  Wijziging van de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Dren-
the 2021-2024 (GS-brief van 12 juli 2022) 

Fractie D66, de heer H. Pragt 
Goed dat de regeling opnieuw is opengesteld. Wordt er bij de aanvragen met de eigenaren ook 
gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen? Een combinatie van aanvragen voor restauratie en 
duurzaamheidsmaatregelen zou daarmee voor eigenaren parallel kunnen lopen. 
 
Gedeputeerde Vedelaar:  Verduurzaming is meegenomen en dan gaat het over de isolerende 
maatregelen voor gevels, vloeren en daken, die daar onderdeel van uitmaken en integraal in de 
subsidieregeling zitten. Heel letterlijk staat er dan: energiebesparende maatregelen: Gevels, 
vloeren en dakisolatie die bijdragen aan een duurzame energiehuishouding voor zover deze in 
samenhang zijn met het behoud van de cultuurhistorische waarden en het karakteristieke bezit, 
zijn onderdeel van de subsidieregeling. 

A.13. Jaarrekening 2021 'Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’ (GS-brief 
van 12 juli 2022) 

Fractie CDA, de heer G. Zuur 
De onder hoofdstuk 2.1. van de jaarrekening 2021 genoemde verschuiving van de overdrachts-
datum voor de stortplaats te Wijster leidt bij onze fractie tot een aantal vragen: 
- Kan Attero zelfstandig besluiten de overdrachtsdatum voor de stortplaats te verschuiven of 

is daar toestemming, o.i.d. voor nodig? 
- Wat was de reden dat Attero eerder, in 2015, de start van de nazorg heeft verschoven van 

2075 naar 2033? 
- Kan het college de gevolgen schetsen van een verschuiving van 2033 naar 2055? O.a. voor de 

lopende ALM-studie (wordt deze verschuiving daarbij betrokken?), het nazorgplan, het doel-
vermogen, de contracten, overeenkomsten en afspraken, etc. 

- Heeft deze verschuiving te maken met de vertraging bij het afdichten van de vuilstort, zoals 
te lezen is in de bestuursrapportage 2022? 

 
Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra hier schriftelijke op terug komt. 

A.15. Besteding middelen investeringsagenda kleine musea (GS-brief van 12 juli 2022) 

Fractie CDA, de heer G. Zuur 
In de brief wordt de besteding van het restant van de eerder voor het Drentse Noodfonds Cul-
tuur toegelicht. Daarover hebben wij de volgende vragen: 
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- Vindt het college de nu genoemde bestemmingen van het restant nog wel passen bij het 
oorspronkelijke doel van het noodfonds, te weten steun vanwege de gevolgen van de co-
ronacrisis? 

- Zouden enkele nu genoemde beoogde bestemmingen, zoals registratie en vernieuwing of 
verbetering van ruimtes en tentoonstellingen, etc. niet tot de normale, zelf op te brengen 
uitgaven of kosten van een museum moeten behoren? 

- Onderkent het college ook het risico dat deze zogenaamde kleine musea door deze subsidies 
er in de toekomst op gaan rekenen dat zij vaker en wellicht meer structureel financieel on-
dersteund zullen gaan worden door de provincie? Zouden we bij de kleine musea niet een 
zekere terughoudendheid moeten betrachten omdat ook zij immers aan de criteria van de 
cultuurnota moeten voldoen (i.c. voldoende bezoekersaantallen en lokale of regionale toe-
gevoegde waarde)? 

- En, als het college dat voornemen zou hebben, zou dat dan niet eerst aan de orde moeten 
komen in Provinciale Staten? 

 
Gedeputeerde Vedelaar: De € 500.000 voor de kleine musea zijn afkomstig uit de Investerings-
agenda 2020-2023 en die is door uw Staten vastgesteld. In tijden van corona is dit bedrag naar 
voren gehaald voor het Coronafonds cultuur. Nu corona naar de achtergrond is verdwenen wil-
len we de resterende middelen inzetten. En daar zijn deze plannen op ontwikkeld en die passen 
bij het oorspronkelijke doel: Investeren in kleine musea. Zoals ze ook opgenomen zijn in de In-
vesteringsagenda en in de Cultuurnota. In principe hebben wij geen rol in de ondersteuning van 
kleine musea. In de Investeringsagenda 2020-2023 is wel de keuze gemaakt om een eenmalige 
impuls te geven. En daarmee komen we ook tegemoet aan de vernieuwing van de presentatie 
van kleine musea en kleine ondersteuningen die hierin zitten, zoals we dat destijds ook met PS 
hebben afgesproken in het Investeringsprogramma en de Investeringsagenda. Die regelingen 
zijn ook afgestemd met het platform kleine musea. Overigens is daar hele heldere communicatie 
over. Dat zijn eenmalige ondersteuningen gecoördineerd door het platform. Op geen enkele 
manier een structurele inzet, want onze inzet is gericht op de musea van provinciaal belang en 
niet in de richting van de kleine musea. En daarmee willen we ook niet die indruk wekken, dat 
zijn we ook niet van plan. En uiteraard, als er veranderingen op bestaande afspraken optreden, 
dan liggen die altijd voor in PS. 

A.21. Stand van zaken organisatieontwikkeling (GS-brief van 9 september 2022) 

Fractie D66, de heer H.J. Pragt 
Zijn er ook bezwaren van medewerkers ingediend bij directie of vertrouwenspersoon? 
 
Gedeputeerde Vedelaar:  Vanuit vertrouwenspersoon hebben ons geen signalen bereikt en de 
directie heeft geen formele bezwaren ontvangen. Maar onze organisatie is in ontwikkeling en 
de wereld om ons heen verandert en daarin moeten we meebewegen om de goede dingen met 
elkaar te bereiken en te blijven doen. Dat roept ook onzekerheden op, zeker als er een organisa-
tieverandering is. Daarover zijn we een heel traject ingegaan met de organisatie en daar hebben 
we ook uitvoerig over gesproken. En de kritische houding van de OR en van de organisatie is 
voor ons van groot belang. Want zo blijven we elkaar aanspreken en zijn we ook allemaal on-
derdeel van die zelfde organisatieontwikkeling. Er zijn meerdere sessies geweest met de team-
managers om mee te denken over de adviezen en adviezen te geven, ook in de richting van de 
organisatie. We hebben een zogenaamde ontwikkelkamer ingericht. Daar was een ruimte, 
waarin we eigenlijk doorlopend met elkaar in gesprek waren over allerlei ideeën die passen bij 
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die toekomstige organisatieontwikkeling. De directie heeft gesproken met teams en daar heb-
ben meerdere ontbijt- en lunchsessies plaatsgevonden. En in die ontmoetingen hebben we ook 
twijfels en zorgen gehoord en ook constructieve goede adviezen gekregen. En dat heeft ertoe 
geleid, dat we hebben besloten met de structuurverandering in fasen te ontwikkelen, stap voor 
stap, dat ook te presenteren en te implementeren. Met de beoogde structuur worden nu eerst 
de domeinmanagers geworven en in de komende periode wordt gewerkt aan nadere uitwerking 
van een nieuwe organisatiestructuur. En dat doen we uiteraard weer samen met medewerkers 
en in goed overleg met de ondernemingsraad en met de vakbonden. We verwachten eind dit 
jaar besluiten te kunnen nemen over de verdere inrichting en de implementatie van de organisa-
tiestructuur en het cultuurtraject. En daar zullen we uw Staten ook over blijven informeren.  

B.2. Brief van Stichting Drugsbeleid van 10 juli 2022 over Drugscriminaliteit en  
drugsgebruik. 

Fractie GroenLinks, mevrouw H.T. Haan 
De Stichting Drugsbeleid wil een Burgerberaad over het drugsbeleid organiseren, met het doel 
om een drugsbeleid met minder criminaliteit en minder gezondheidsrisico’s te realiseren. 
De Stichting Drugsbeleid vraagt of het College dit idee wil ondersteunen. GroenLinks heeft al 
eerder aangegeven voor een burgerberaad te zijn. Graag horen wij wat het College als ant-
woord op dit verzoek zal geven.  
 
Gedeputeerde Kuipers:  Wij stellen voor dat we ons nog wat extra verdiepen in dit initiatief. Ik 
zal zorgen dat er dan een antwoord komt door of namens ons college, en dat wij u een afschrift 
doen toekomen van die reactie. 

B.4. Brief van de gemeente Aa en Hunze van 26 juli 2022 over Eindrapportage Pilot Wet 
Koolmees 

Fractie PvdA, de heer H. Loof 
De eindrapportage van de pilot nieuwe wet inburgering laat zien dat er goede resultaten zijn 
geboekt in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. De 3 gemeenten gaan de aanbevelingen implemen-
teren. Ziet GS nog een rol voor zich weggelegd in deze? Bijvoorbeeld om ook andere gemeenten 
deelgenoot te maken van de resultaten en eventueel ondersteuning te bieden? 
 
Gedeputeerde Kuipers: De Wet Koolmees verwijst naar de Wet inburgering 2021, die overigens 
ingegaan is per 1 januari 2022. Volgens mij is dit een heel geslaagd project vanuit de Sociale 
Agenda. Drie gemeenten zijn met de bestaande groep statushouders alvast aan de slag gegaan 
met de verantwoordelijkheid voor de totale inburgering van statushouders, die alle gemeenten 
nu hebben vanaf 1 januari 2022. Ze zijn zeer blij met die subsidie die ze vanuit de Sociale 
Agenda hebben gehad om goed voorbereid te zijn op. U bent overigens niet de enige die dit 
rapport heeft ontvangen. Het wordt breed gedeeld en er zijn nu heel veel overleggen, zowel 
binnen de VNG als tussen de Drentse en de noordelijke gemeenten over: Hoe geef je die inbur-
gering goed vorm et cetera. Dus ik zie op dit moment geen extra rol voor de provincie om hier 
nog weer een vervolg aan te geven.  
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C.1. Subsidieverlening uitrol wandelknooppuntennetwerk Drenthe deel 5 (GS-brief van 
6 september 2022) 

Fractie CDA, de heer G. Zuur 
Naar wij menen heeft PS met GS afgesproken dat met ingang van 1 januari 2022 de voorstellen 
voor de voorhangprocedure moeten worden voorzien van en onderbouwd worden met een na-
dere uitwerking, waaronder financieel, van de besteding. Vinden GS dat deze brief over de sub-
sidieverlening aan deze afspraak voldoet? En ik heb nog even in het reglement van orde gezien, 
daar staat zo mooi in de toelichting: Het college, gelet op het spoedkarakter van deze regeling, 
draagt zorg voor een in de ogen van de Staten voldoende informatievoorziening, zoals passend 
bij de procedure en de te maken afwegingen. Dubbele punt: Er wordt een financiële onderbou-
wing en projectplan bijgeleverd. 
 
Fractie PVV, de heer N.A. Uppelschoten  
Ik wil de vraag of de opmerking van het CDA graag ondersteunen, want je kunt er eigenlijk 
geen mening over vormen. Wat voor het project was dat ook alweer? Dit is de 5e tranche, 1/3 is 
gerealiseerd en de 5e tranche wordt geld voor gevraagd. Je kunt het eigenlijk niet in samenhang 
bekijken, je moet op goed vertrouwen dit toekennen. Dus ik ben ook een beetje verbaasd dat 
we weer zo’n verzoek krijgen. 
 
Fractie SP, mevrouw G.J. Dikkers  
Ik wil mij ook aansluiten bij de vraag zoals die gesteld is. Alleen, eigenlijk moeten we de vraag 
niet aan GS stellen, maar aan onszelf. Willen we hiermee akkoord gaan? Omdat het niet voldoet 
aan de gestelde afspraak. 
 
Gedeputeerde Jumelet: We kunnen ons voorstellen dat deze vraag hier aan de orde is op dit 
stuk. Inderdaad zijn er afspraken. En bij andere projecten die hier voorbijkomen is er een uitge-
breider inhoudelijk en financiële toelichting. Tegelijkertijd moet ik u zeggen: Het is de derde 
keer dat voor het wandelknooppuntennetwerk subsidie wordt aangevraagd. Dus het zou kun-
nen zijn dat u daar in ieder geval iets van bent geïnformeerd. Het is net wel wat anders op dit 
punt, omdat het geld wordt gegeven aan het Recreatieschap, die de opdracht heeft en subsidie 
heeft aangevraagd om dat wandelknooppuntennetwerk te realiseren. Dat gebeurt vervolgens 
met vrijwilligers, bordjes worden neergezet, paaltjes enzovoort. Dat is allemaal bekend. En zo 
wordt het netwerk uiteindelijk met deze subsidie afgerond. Op het punt wat u inbrengt hebt u 
gelijk. Tegelijkertijd is het de derde keer dat we deze subsidie willen verlenen. U kunt ook 
vooraf nog meer informatie krijgen, is mijn informatie. Of u kunt er ook voor kiezen om ach-
teraf nog de informatie te krijgen. Maar het is even aan u en we zijn tot alles bereid om in ieder 
geval het wandelknooppunten-netwerk af te ronden. Dus in die zin denk ik dat het aan u is om 
ook daar uw oordeel over te geven. Maar in ieder geval willen we graag van start.  
 
De voorzitter concludeert - na stemming - dat GS over kan gaan tot subsidieverlening van dit 
project. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen binnengekomen. 
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7. NRK-rapport ‘Kennis maakt Kracht’; Statenstuk 2022-73 

Gevraagd wordt te besluiten: 
- de werkgroep strategische informatiebeheer de opdracht geven, met inachtneming van dat-

gene wat vanuit de Werkagenda 2015-2019 al is gebeurd, de aanbevelingen op te pakken en 
met een plan van aanpak te komen richting het presidium (die doorloopt in de volgende sta-
tenperiode), waarbij aanbeveling 3 (verbetering Kennisbank) de hoogste prioriteit heeft. 

 
De heer J. van der Bij, lid en portefeuillehouder van het college van de Noordelijke Rekenkamer 
heeft een toelichting gegeven en de onderzoekers K. Kwakkel en S. Heslinga hebben vragen be-
antwoord naar aanleiding van het rapport. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie na raadpleging van het presidium duidelijk 
wordt of dit doorgaat als A-stuk of B-stuk naar de PS-vergadering van 28 september 2022. 

8. Vochtproblematiek en koppelkans Drents Museum; Statenstuk 2022-67 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de vochtproblematiek en het op conditie 

terugbrengen van installaties in 2022 een bedrag van € 1.350.000,-- te storten in de Voorzie-
ning Onderhoud Drents Museum; 

2. dit bedrag ten laste te laten komen van de vrije ruimte 2022; 
3. voor uitbreiding van de zuidzijde een investeringskrediet van  € 2.000.000,-- beschikbaar te 

stellen; 
4. de afschrijvingsperiode van het netto krediet aan te sluiten bij de eerdere investering “Uit-

breiding Drents Museum” (looptijd 40 jaar; eerste afschrijving 2013); 
5. de jaarlijkse afschrijvingslasten € 68.966,-- vanaf 2024 tot en met 2052 (29 jaar) ten laste te 

brengen van de vrije ruimte; 
6. een bijdrage van € 200.000,-- uit de reserve Investeringsagenda als onderdeel van de gereser-

veerde middelen van € 1 miljoen voor het thema Cultuur en Erfgoed (doelstelling ambities 
cultuurnota) uit de Investeringsagenda Plus 2020-2023 toe te voegen aan de vrije ruimte in 
de Begroting 2022; 

7. de begrotingen voor 2022 en verder overeenkomstig te wijzigen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 28 september 2022 met tegenstem van JA21.  

9. Bestuursrapportage 2022 en de 10e wijziging van de Begroting 2022; Statenstuk  
2022-75 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022;  
2. in te stemmen met de 10e wijziging van de Begroting 2022;  
3. in te stemmen met de openstelling van de investeringskredieten Vernieuwde generiek digi-

tale omgeving (€ 2.038.857,--), Vervanging e-beleid en -architectuur  (€ 79.484,--) en Vervan-
ging kantoorautomatisering Drents Museum (€ 238.451,--).  
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Gedeputeerde Vedelaar zegt toe terug te komen op de vraag van de heer Zuur waarom de 
€ 700.000 aan overheidssubsidie voor maatschappelijk vastgoed (SPUK) niet bestemd kan worden 
voor de aanpassingen van het Drents Museum. 
 
Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra de Staten zal informeren hetzij via 
een informatiebijeenkomst of via een brief over de ontwikkelingen en activiteiten van Enexis in 
de provincie Drenthe. 
 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe terug te komen op de vraag van de heer Vianen hoe het zit met 
de voorfinanciering van 16 fte voor Prolander en of deze mensen alleen voor Drenthe in dienst 
komen of ook voor Groningen activiteiten ontplooien. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 28 september 2022. 

10.  Protocol Verbonden Partijen; Statenstuk 2022-69 

Gevraagd wordt te besluiten: 
- het protocol verbonden partijen vast te stellen ter vervanging van het huidige protocol. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 28 september 2022. 

11. Advies van Raad voor het openbaar bestuur (Rob), Adviescommissie voor Vreemdelin-
genzaken van 14 juni 2022 over Asielopvang uit de crisis 

Geagendeerd op verzoek van de PVV, de heer N. Uppelschoten. 
 
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld. 

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

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

13. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.37 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
26 oktober 2022. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
van 26 oktober 2022. 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 14 september 2022 
     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     
Statencommissie korte termijn 

1. Consequenties 
beleidsregels op 
doelvermogen 

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

09-09-2020 09-12-2020  

2. Betrekken van 
onderwijsinstellingen bij 
wielerbaan 

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

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

3. Concept Universiteit van 
het Noorden 

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

02-06-2021 15-09-2021  

4. WMD en verduurzaming 
 

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

PS 10-11-
2021 

02-03-2022  
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5. Overlast verzorgende 
asielzoekers (veiligelanders)  

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

PS 10-11-
2021 

01-02-2022  

6. Bezoek aan IT HUB Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS 
uitnodigt om na de zomer een bezoek te 
brengen aan de IT HUB in Hoogeveen. 
 

18-05-2022  √ Staat gepland op 24 oktober 2022 

7. Nazorg fonds gesloten 
stortplaatsen provincie 
Drenthe 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat 
gedeputeerde Stelpstra schriftelijke terug komt 
op de vragen n.a.v. de Jaarrekening 2021 
'Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie 
Drenthe’ (GS-brief van 12 juli 2022). 
 

14-09-2022  √ LIS A2 

8. Het initiatief van 
Stichting Drugsbeleid om 
een Burgerberaad te 
organiseren. 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat GS zich nog 
wat extra verdiept in het initiatief van Stichting 
Drugsbeleid om een Burgerberaad over het 
drugsbeleid te organiseren, met het doel om 
een drugsbeleid met minder criminaliteit en 
minder gezondheidsrisico’s te realiseren. Het 
antwoord op dit verzoek door GS zal via een 
afschrift naar PS worden gestuurd.  
 

14-09-2022   

9. Maatschappelijk 
vastgoed (SPUK) niet 
bestemd voor de 
aanpassingen van het 
Drents Museum. 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe terug te 
komen op de vraag van de heer Zuur waarom 
de 700.000 euro aan overheidssubsidie voor 
maatschappelijk vastgoed (SPUK) niet bestemd 
kan worden voor de aanpassingen van het 
Drents Museum. 
 

14-09-2022  √ LIS A12 (PS van 28 september) 
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10. Informeren staten over 
ontwikkelingen  Enexis 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat 
gedeputeerde Stelpstra de Staten zal 
informeren hetzij via een informatiebijeenkomst 
hetzij via een brief over de ontwikkelingen en 
activiteiten van Enexis in de provincie Drenthe. 
 

14-09-2022   

11. Voorfinanciering 16 fte 
Prolander 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe terug te komen 
op de vraag van de heer Vianen hoe het zit met 
de voorfinanciering va n 16 fte voor Prolander 
en of deze mensen alleen voor Drenthe in dienst 
komen of ook voor Groningen activiteiten 
ontplooien. 
 

14-09-2022  √ LIS A13 (PS van 28 september) 

 

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

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

28-10-2020 01-10-2021  

2. Actualisatie 
Luchtvaartbeleid 

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

23-06-2021 08-12-2021  

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

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

19-1-2022 30-11-2022  
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4. Vinkjes in PenC cyclus Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat er aandacht 
komt voor de rode, oranje of groene vinkjes en 
daar in het vervolg een goede beoordeling aan 
de voorkant op los te laten. 
 

18-05-2022   

5. Stand van zaken 
Investeringsagenda 

 

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe om de 
Investeringsagenda onder de loep te nemen voor 
de Begroting (wat is de stand van zaken, wat 
heeft het opgeleverd) zodat de staten kunnen 
nadenken over het vervolg na dit jaar. 
 

18-05-2022   

6. Gesprek met TT-run Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij in gesprek 
gaat met de organisatie van de TT-run om te 
kijken naar een mogelijk vervolg voor een 
financiële bijdrage van de provincie. 
 

18-05-2022   

7. Uitnodigen Nationaal 
coördinator Discriminatie 
en Racisme 

Gedeputeerde Kuipers: zegt toe de Nationaal 
coördinator Discriminatie en Racisme uit te 
nodigen voor het najaar van 2022 om met de 
Staten en andere belangstellenden in gesprek te 
gaan over discriminatie en racisme in Drenthe. 
Hij zal hierover in overleg gaan met de 
Statengriffie.  
 

PS 01-06-
2022 

  

 
Moties 

M2019-28 
PET-flessen 

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

komen met een robuust uitvoeringsvoorstel 
rondom PET-flessen  

 

PS 18-12-
2019 

21-03-2020 GS hebben met GS-brief d.d. 31 maart 2020 
(LIS A.9) ‘Stand van zaken Motie PET-
flessen’ een update gegeven.  
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M2020-12 
Brede Welvaart en 
duurzame 
ontwikkelingsdoelen als 
koers bij maatregelen 
economisch herstel 

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

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

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

 

PS 01-07-
2020 

01-03-2021  

M 2021-41 ‘Burgers 
betrekken bij provinciale 
financiën’ 

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

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

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

 

PS 10-11-
2021 

  

M 2022-7 
Behoud JWF kazerne Assen 

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

defensie te behouden in de JWF kazerne in 
Assen. 

 

PS 09-03-
2022 
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M2022-26 Verzoekt het college om: 
- zich hard te maken tegen de vlaktaks 

(betalen naar gebruik) voor gebieden waar 
veel kilometers gemaakt worden, maar waar 
geen fileproblemen zijn en inwoners van de 
plattelandsgemeenten niet de dupe te laten 
worden van deze vlaktaks. 

 

PS 13-7-2022   

M2022-31 Verzoekt het college om: 
- een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te 

stellen voor ondersteuning van de Drentse 
Voedselbanken. 

- Dit bedrag te dekken vanuit de post 
Onvoorzien uit de lopende begroting 2022. 

 

PS 28-9-2022   
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