
Vergadering Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op woensdag 30 maart 
2022 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A.3. Afronding EFRO-project DroneHub Groningen Airport Eelde (GS-brief van 15 maart 2022) 
 
Fractie VVD, mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker 
Heel jammer dat vanwege een uitblijvend passend juridisch kader de ontwikkeling van de DroneHub 
stagneert.  
In uw brief geeft u aan het belangrijk te vinden dat de opgedane kennis behouden blijft en dat we 
invloed houden op wet- en regelgeving op het gebied van drones, en u zet daarom de de 
kennisfunctie van de DroneHub voort binnen het gezamenlijk autonoom vervoerprogramma @north 
van Noord Nederland. 
 
Een versnelling in de verruiming van wet-en regelgeving is randvoorwaardelijk voor nieuwe 
ontwikkelingen. Heeft @north ook de opdracht hier actief aan te werken? Ofwel: gaan we hier actief 
een lobby voor voeren; hoe is dit geborgd? 
 
Reactie gedeputeerde Vedelaar 
 
 
B.1. Brief van de heer B. van Essen van 20 maart 2022 over Behoud apotheekhoudende  
 huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden 
 
Fractie PvdA, de heer R. du Long 
1. Heeft de gedeputeerde kennis genomen van de oproep van de schrijvers? 
2. Deelt de gedeputeerde de zorg van de schrijvers en ziet de gedeputeerde kansen/mogelijkheden 

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

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

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

provincie kan bijdragen om dit probleem op te lossen. 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 


