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

Woensdag 18 mei 2022 
Locatie: Statenzaal van het Drents parlement 

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatie- 
Systeem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-
Economie-FCBE/2022/30-maart/09:30.  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 18 mei 2022 is als bijlage opgenomen 
bij deze besluitenlijst. 

Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
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 C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)  
de heer H. Omlo (JA21) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal  
   Drenthe) 
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal Drenthe) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
mevrouw S.J. Uildriks (D66) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer C. Vianen (VVD) 
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 H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw J. Klijnsma 

Afwezig: 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer T.P. Blinde (JA21) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP), wordt  
   vervangen door de heer W. Moinat. 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
 

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

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

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

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

De besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2022 en de lijst toezeggingen wordt ongewij-
zigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A.1 t/m A.15 en B.1 t/m B.4. 
 
Er is een agenderingsverzoek gedaan door de fracties van D66 en JA21 voor de eerst volgende 
commissievergadering van FCBE van de volgende brieven: 
- A.11 Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 

30 maart 2022 over conclusie en lessen uit de casus zand (GS-brief van 28 april 2022)  
- A.12. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 

30 maart 2022 over de financiële afwikkeling van Zandwinning De Huttenheugte (GS-brief 
van 28 april 2022). 

 
De brieven worden als 1 agendapunt behandeld. De fracties zullen de onderbouwing tijdig aan-
leveren. 
 
De volgende vraag over de LIS is gesteld: 

B.1. Brief van de VDG van 31 maart 2022 over Rapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem 
Drenthe 

 
Fractie VVD, mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker 
De fractie van de VVD is benieuwd naar de reactie van het college op dit onderzoek. Graag zou-
den ze een brief ontvangen met de reactie op de conclusies en de aanbevelingen. Kan dit wor-
den toegezegd? 
 
Gedeputeerde Jumelet: Ja is het korte antwoord. Er is een bijeenkomst aangekondigd en naar 
aanleiding van die bijeenkomst komt er een reactie op de aanbevelingen en die wordt in GS  be-
handeld en daarna wordt PS op de hoogte gebracht. 
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6. Rondvraag 

Er is 1 rondvraag binnengekomen. 
 
Mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) heeft een rondvraag ingediend met de volgende 
vraag: Kunnen de staten nieuwe argumenten toevoegen aan de lobby waar Den Haag mogelijk 
wél gevoelig voor is, bijvoorbeeld: het garanderen van studentenaanvoer via de MBO’s; de ver-
duurzaming van het vastgoed in Assen; zijn er verbindingen te maken met andere maatschappe-
lijke doelen van het Rijk of kunnen we meedenken met de wens tot concentratie van defensie? 
 
Gedeputeerde Brink dankt de VVD voor de vragen en geeft aan dat GS alle argumenten, waar-
toe partijen het college oproept, met beide handen zal aangrijpen om zo sluiting van de kazerne 
te voorkomen. Gedeputeerde Brink geeft aan dat hij constant munitie probeert te verzamelen 
voor nieuwe gesprekken met de minister om zijn weging anders te krijgen. Gedeputeerde Brink 
zegt toe dat hij ieder nieuw argument en ieder haakje gaat delen met PS, zodat fracties die ook 
weer kunnen gebruiken in hun lobby. 

7. Uitvoering motie 'Niet onder mijn neus' (Motie 2021-42); Statenstuk 2022-57 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie. 
2. Een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie. 
3. Dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve.  
4. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 1 juni 2022. 

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

Gevraagd wordt te BESLUITEN;  
1. voor de inrichting van de IT Hub Hoogeveen een investeringsbudget van € 700.000,--  

beschikbaar te stellen; 
2. het budget Ruimtelijk Economisch Programma (REP) met een bedrag van € 325.000,-- te  

verlagen; 
3. het voor dit project vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe beschikbaar gestelde budget 

met een bedrag van € 200.000,-- te verlagen; 
4. beide bedragen te storten in de Reserve RSP; 
5. de begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen: 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS uitnodigt om na de zomer een bezoek te brengen aan de 
IT HUB in Hoogeveen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 1 juni 2022. 
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9. Jaarstukken 2021; Statenstuk 2022-55 

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
1. kennis te nemen van het positieve resultaat van € 10.064.921,-- over 2021 (vóór verwerking 

van niet-begrote mutaties in reserves); 
2. een voorziening verwacht verlies zandwinning De Huttenheugte in te stellen; 
3. in te stemmen met de afzonderlijke niet geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de 

reserves die afwijken van de begroting voor een totaalbedrag van € 2.125.419,--. Het resul-
taat na verrekening met de reserves bedraagt dan € 7.939.502,--; 

4. een bedrag van € 3.006.223,-- te storten in de saldireserve ten behoeve van de overheveling 
van budgetten van 2021 naar 2022; 

5. het saldo van in totaal € 4.933.279,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve; 
6. de Jaarstukken 2021 vast te stellen; 
7. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa 2021 en het Jaarverslag integriteit 

2021; 
8. kennis te nemen van de reactie op het accountantsverslag. 
 
Toezeggingen 
- Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat er aandacht komt voor de rode, oranje of groene vink-

jes en daar in het vervolg een goede beoordeling aan de voorkant op los te laten.  
- Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat er op korte termijn een bijpraat sessie GAE. 
- 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 na-
denken over het vervolg na dit jaar. 

- 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. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 1 juni 2022.  

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

Gevraagd wordt te BESLUITEN: 
- In te stemmen met de 1e Actualisatie 2022 (6e en 7e wijziging van de Begroting 2022), inclu-

sief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten; 
- De Bestemmingsreserve Bodem in te stellen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 1 juni 2022. 

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

Gevraagd wordt een ZIENSWIJZE kenbaar te maken met betrekking tot: 
- de bijgevoegde Conceptbegroting  2O23  en de Begroting 2022  na  wijziging  van  de Ge-

meenschappelijke  Regeling (GR) SNN.   
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Geconcludeerd kan worden dat de commissie in kan stemmen met de Begroting 2022 na wijzi-
ging en Conceptbegroting 2023 van het SNN. Gedeputeerde Brink neemt mondeling mee naar 
het SNN dat de Drentse staten voortaan meer willen weten over de effectiviteit van de regelin-
gen c.q. programma’s van het SNN en dat daarover nog beter wordt gecommuniceerd. 

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

 
Gevraagd wordt een ZIENSWIJZE kenbaar te maken met betrekking tot: 
- de bijgevoegde Ontwerpbegroting  2O23  en de Ontwerpbegrotingswijzing 2022 van de  

Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe.   
 
Geconcludeerd kan worden dat de commissie in kan stemmen met de Ontwerpbegroting 2023  
en de Ontwerpbegrotingswijzing 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe. De 
overige punten die tijdens de behandeling aan de orde zijn gekomen (o.a. werkgerelateerd ziek-
teverzuim) neemt de gedeputeerde Kuipers mondeling mee naar het DB van het RUDD.  

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

Geagendeerd op verzoek van het CDA, mevrouw C.M.J. Mentink. 
 
De voorzitter concludeert dat de brief voldoende is behandeld. 

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

Behandeling brief A.9. Kaderbrief 2023 lPO/BIJ12 
 
Geconcludeerd kan worden dat de commissie in kan stemmen met de Kaderbrief 2023 IPO/BIJ12 
en dat er geen zienwijzen worden ingediend. 

15.  Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.50 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 juni 2022. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
van 29 juni 2022. 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 18 mei 2022 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Consequenties 
beleidsregels op 
doelvermogen 

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

09-09-2020 09-12-2020  

2. Betrekken van 
onderwijsinstellingen bij 
wielerbaan 

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

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

3. Concept Universiteit van 
het Noorden 

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

02-06-2021 15-09-2021  

4. Bijeenkomst over 
visiedocument Drentse 
Regiodoorbraak positieve 
gezondheid 

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

15-09-2021 8-12-2021 √ Bijeenkomst is op 6 juli 2022. 

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

PS 10-11-2021 2-3-2022  

6. Overlast verzorgende 
asielzoekers 
(veiligelanders)  

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

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

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

08-12-2021 
en  
18-05-2022 

30-3-2022 √ Bijeenkomst is geweest op 1 juni 2022. 

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

30-3-2022 1-7-2022  

9. 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   

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

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

28-10-2020 01-10-2021  

2. Vervolg TopDutch 
campagne 

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

20-01-2021 15-9-2021 √ LIS A7. 

3. Actualisatie 
Luchtvaartbeleid 

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

23-06-2021 08-12-2021  

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

23-06-2021 08-12-2021 √ LIS A.1 van FCBE 29 juni 2022 (GS-brief van 31 
mei 2022). 

5. 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  

6. 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   
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7. 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   

8. 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   

 
Moties 
M2019-28 
PET-flessen 

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

een robuust uitvoeringsvoorstel rondom PET-flessen  
 

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

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

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

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

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

 

PS 01-07-2020 01-3-2021  

M 2021-39 ‘Schoolpleinen 
van de toekomst’. 

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

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

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

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

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

PS 10-11-2021  √ Statenstuk 2022-59 
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- dat er intensief wordt gezocht naar aanvullende financiële 
bronnen (subsidies, crowdfunding, etc.); 

 
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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