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

Woensdag 26 oktober 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) 26 oktober 2022 09:30:00, Drents par-
lement.  
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 26 oktober 2022 is als bijlage opgeno-
men 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 C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
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.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)  
gedeputeerde H. Brink (VVD) 
gedeputeerde T. Stelpstra (ChristenUnie) 
 

Afwezig: 
mevrouw S.D. Kort (STIP) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er is een inspreker, de heer P. 
Bootsma, voorzitter vereniging Noorden Duurzaam en hij maakt gebruik van het spreekrecht 
burgers niet-geagendeerde zaken. Dat agendapunt wordt na agendapunt mededelingen als 
agendapunt 3a behandeld. De agenda is met die toevoeging vastgesteld.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

3a. Spreekrecht burgers niet-geagendeerde zaken: Groene CdK 

Inspraak van de heer P. Bootsma over de Groene CdK. 
 
(de volledige tekst van de heer Bootsma staat vermeld aan het einde van het transcript van deze 
vergadering en is als filmbestand terug te vinden op de website van het Drents Parlement). 

4. Besluitenlijst van de vergadering 14 september 2022 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 14 september 2022 en de lijst van toezeggingen wordt 
ongewijzigd 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 vraag over de LIS is gesteld. 

A.5. Halfjaarrapportages 2022 NOM en MKB Fonds Drenthe (GS-brief van 3 oktober 2022) 

Fractie SP, de heer R.C.R.J. van der Meijden 
Er is een lening kwijt gescholden. De vraag is: om welk bedrag gaat en waarom heeft kwijtschel-
ding plaatsgevonden en welk bedrijf? 
 
Gedeputeerde Brink 
Het gaat om een bedrijf waar een lening aan verschuldigd is geweest die niet terugbetaald kon 
worden. Het bedrijf heeft het niet gered, is failliet gegaan. Het ging om een lening van € 
226.000. Als je zoals het MKB fonds of de NOM risicovolle bedrijven en ondernemingen onder-
steunt dan hoort dit er ook bij. Hoe triest ook voor het bedrijf en ook voor de € 226.000 die an-
ders weer ingezet had kunnen worden. 
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C.1. Toekenning subsidie aan Stichting IT Hub (brief van 27 september 2022).  

Fractie CDA, de heer G. Zuur 
Met PS heeft GS afgesproken dat met ingang van 1 januari 2022 de voorstellen, waar onder de 
voorhangprocedure, te onderbouwen met een nadere uitwerking, waaronder financieel van de 
besteding. Vinden GS dat deze brief over de subsidieverlening aan deze afspraak voldoet? In ar-
tikel 20 lid 5 van het reglement van orde van PS staat: Het college, gelet op het spoedkarakter 
van deze regeling, draagt zorg voor een in de ogen van de Staten voldoende informatievoorzie-
ning, zoals passend bij de procedure en de te maken afwegingen. Er wordt een financiële onder-
bouwing en projectplan bijgeleverd. 

Gedeputeerde Brink 
Het klopt dat er al enige tijd discussie is over de voorhangprocedure en over de informatie die 
GS daarmee verstrekt. In deze voorhangprocedure gaat het om middelen, waar PS al een keer 
eerder een besluit over heeft genomen. Dus in die zin zou dit voldoende moeten zijn, maar de 
gedeputeerde snapt dat er soms een kennisverschil is tussen GS en PS. GS probeert wel degelijk 
zo veel mogelijk PS mee te nemen en te informeren over het handelen dat GS doet. 
 
De voorzitter concludeert dat GS over kan gaan tot subsidieverlening van dit project. 

6. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen binnengekomen. 

7. Begroting 2023 en 12e wijziging van de Begroting 2022; Statenstuk 2022-76 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. de Begroting 2023 vast te stellen, inclusief de 12e wijziging van de Begroting 2022;  
2. de lasten en baten in de Begroting 2023 te autoriseren in totalen per programma; 
3. het tarief voor de opcenten op de motorrijtuigenbelasting voor 2023 ongewijzigd te laten;  
4. de drempel voor lastneming bij projectsubsidies als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de 

Financiële verordening provincie Drenthe 2020 voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen 
op een bedrag van € 800.000,--;  

5. een Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw in te stellen (ingang: 1 januari 
2023) met een jaarlijkse storting van € 2,5 miljoen met ingang van 2023, voorlopig tot en 
met 2026;  

6. de begrotingssubsidies 2023, zoals vermeld in paragraaf II.4.5 van de Begroting 2023, goed 
te keuren;  

7. in de Begroting 2023 een structurele stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten op 
te nemen;  

8. het Normenkader 2023 vast te stellen en Gedeputeerde Staten te mandateren wijzigingen in 
het Normenkader goed te keuren, indien deze tussen 9 november 2022 en 31 december 2022 
plaatsvinden;  

9. het Controleprotocol 2022/2023 vast te stellen;  
10. kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2023.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 9 november 2022. 
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8. Noodhulp Energiebesparing; Statenstuk 2022-78 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. voor Noodhulp Energiebesparing een budget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen in 2023 

en dit te dekken vanuit de vrije ruimte 2022, om in te zetten voor energiebesparende maat-
regelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed; 

2. ten aanzien van de subsidies die worden verstrekt af te zien van de voorhangprocedure als 
bedoeld in artikel 1.3, vierde lid, van de ASV Drenthe 2017 en hen in plaats daarvan perio-
diek te laten informeren over de voortgang van de uitgaven. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk met 
stemverklaring van de fractie van de SP naar de PS-vergadering van 9 november 2022 .  

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

De heer Uppelschoten geeft aan dat de twee AV leden van het IPO (de heren Uppelschoten en 
Moinat) de Begroting 2023 van zowel het IPO als BIJ12 gaan goedkeuren op de AV vergadering 
van 8 november 2022.  

10. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.08 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
30 november 2022. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
van 30 november 2022. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 26 oktober 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 √ Afgedaan met brieven LIS A9 en A15 van 
FCBE van 9 december 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. 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   

7. 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   

 
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  
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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  

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 

 Stand van zaken 
In het presidium van 31 oktober 2022 is 
afgesproken dat de Nationaal coördinator 
Discriminatie en Racisme uit te nodigen na 
de Statenverkiezingen en voor het 
zomerreces.  
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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 

 √ GS beschouwen de motie niet langer 
uitvoerbaar.  
 
Toelichting  
Na de GS-brief d.d. 31 maart 2020 over de 
voortgang van de uitvoering van de motie 
heeft het Rijk in april 2020 besloten tot de 
invoering van de landelijke statiegeldplicht 
voor kleine plastic flessen. Daarmee is de 
motie achterhaald door de actualiteit. Wij 
hebben ambtelijk nog contact gehad met 
de initiatiefnemers die zich vervolgens 
hebben gericht op de ontwikkeling van 
een hard-cup beker voor festivals. Het is 
echter nooit tot een verdere uitwerking 
gekomen waarbij hulp van de provincie 
van waarde kon zijn.  
 
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 

  

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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M 2022-26 
Geen vlaktaks 
rekeningrijden (betalen 
naar gebruik) 

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   

M 2022-30 
Hoge nood in Drenthe 

Verzoekt het college om: 
- Voor 1 juni 2023 in beeld te brengen welke 

mogelijkheden er zijn om aan de behoefte 
van de bezoekers te voldoen en welke 
partijen daarin aan zet zouden zijn; 

- Zo mogelijk met een voorstel te komen hoe 
tot realisatie over kan worden gegaan. 

PS 28-9-2022   

M 2022-31 
Steun voor Drentse 
voedselbanken 

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  √ LIS A12 
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M 2022-35 
DEO wat voor het MKB! 

Verzoekt het college om: 
- Zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de 

Drentse Energie Organisatie om de actuele 
ontwikkelingen te bespreken en de behoefte 
te achterhalen. 

- Met een voorstel te komen aan PS om 
voldoende middelen te reserveren voor de 
DEO zodat zij ondernemers en 
maatschappelijke instellingen kunnen helpen 
met financiering voor duurzame 
maatregelen. 

PS 28-9-2022  √ Statenstuk 2022-88 

M 2022-37 
Politiek Actief 

Verzoekt het college om: 
- Ingaande 2023 structureel een bedrag van 

25000 in te zetten voor het programma 
Politiek Actief; 

- Dit bedrag van 2023 in te dekken vanuit de 
vrije ruimte in de begroting en dit te 
verwerken in de 1e actualisatie van de 
begroting 2023. 

PS 9-11-2022   

M 2022-48 
Internationale Culturele 
Samenwerking voor een 
sterke grensregio 

Verzoekt het college om: 
- Een cultureel evenement te ontwikkelen 

langs de spoorlijn, in samenwerking met de 
Kreis Grafschaft Bad Bentheim en de 
Bentheimer Eisenbahn; 

- Hiertoe een uitgewerkt voorstel aan PS te 
sturen voordat de spoorverbinding Emmen-
Rheine voor personenvervoer wordt 
geopend. 

PS 9-11-2022   
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