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

Woensdag 30 november 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: Archief 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) in 2022 , Drents parlement 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 30 november 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 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) 
de heer R.R. Pruisscher (CU) 
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) 
de heer A. Vorenkamp (PVV) 
 
 
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) wordt vervangen 
      door de heer R.R. Pruisscher 
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE
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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 is een mededeling van de heer A. Schoenmaker (Sterk Lokaal) over de uitnodiging van KNSB 
gewest Drenthe om een schaatsbaan te bekijken in Rotterdam. Hij roept alle fracties op om zich 
aan te melden, dan wel aan te geven of er interesse is voor een bijeenkomst op het provincie-
huis.  

4. Besluitenlijst van de vergadering 26 oktober 2022 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 26 oktober 2022 en de lijst van toezeggingen wordt on-
gewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A1 t/m A16,  B1 t/m B3. 
 
De volgende vragen over de LIS zijn gesteld. 

A.1.  Onderzoek (217a Provinciewet) ‘Vastgoedbeleid provincie Drenthe’ (GS-brief van 
25 oktober 2022) 

Fractie ChristenUnie, mevrouw B. van den Berg 
Het stuk bevat belangrijke conclusies en de CU mist een reactie van het college op deze conclu-
sies (er staat alleen een reactie van het management in). Deze reactie zouden we graag eerst 
willen ontvangen, inclusief ook een tijdspad.  
 
Fractie PvdA, de heer H. Loof 
Het onderzoek naar het vastgoedbeleid van de provincie Drenthe brengt de nodige knelpunten 
en risico’s in beeld. Goed dat dit is uitgevoerd. De begeleidende brief wordt afgesloten met de 
opmerkingen: aanbevelingen sluiten aan bij het beeld van het management. De organisatie gaat 
ermee aan de slag. 
- Sluiten de aanbevelingen van het rapport ook aan bij het beeld van GS? 
- Waardeert GS de aanbevelingen als urgent en noodzakelijk om op te pakken? 
- Zo ja, wanneer mag PS hiervan resultaat verwachten? 
 
Fractie CDA, de heer B. van Dekken 
Vastgoed is door GS gekozen als onderwerp voor 2022 voor het jaarlijkse onderzoek naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Er is geke-
ken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en of er rechtmatig is gehandeld. 
De conclusie is dat een helder beleidskader ontbreekt van waaruit gestuurd kan worden. De eer-
ste aanbeveling is: ‘laat Provinciale Staten vastgoedbeleid vaststellen en borg dit beleid in werk-
processen. Maak hierbij een duidelijke koppeling met beleidsdoelstellingen van de provincie’. 
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Het management geeft aan dat de aanbevelingen aansluiten bij het beeld dat zij hebben. De or-
ganisatie gaat aan de slag met het implementeren van de aanbevelingen. 
1. Wat is de stand van zaken in het Vastgoeddossier en 
2. Op welke termijn kan PS een beleidskader tegemoet zien 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
De gedeputeerde heeft het GS-besluit er nog eens bij gepakt en daar staat dat GS vaststelt en 
besluit in te stemmen met de aanbevelingen uit het onderzoek en de provinciesecretaris op-
draagt deze uit te werken. Die zin staat niet in de brief aan PS en dat is een omissie. Daarmee 
zijn de vragen grotendeels ondervangen. GS volgt inderdaad de aanbevelingen op uit het onder-
zoek die ook in de brief staan genoemd en de provincie-secretaris zal dat ook uitwerken. Uitein-
delijk komt er een nota die aan PS wordt aangeboden in de loop van 2023.   

A.3. Incidentele subsidie Rademakers Gieterij te Klazienaveen voor investering in warmtete-
rugwinning (GS-brief van 2 november 2022) 

Fractie SP, de heer R.C.R.J. van der Meijden 
In genoemd ingekomen stuk wordt een voorstel gedaan Rademakers Gieterij, subsidie te ver-
strekken om energie besparende maatregelen te treffen. De vraag van de fractie van de SP is of 
nagegaan kan worden of dit bedrijf heeft voldaan aan de verplichting te melden welke energie 
besparende maatregelen zij gaan treffen. Dit conform de verplichting per 1 juli 2019. 
 
Reactie gedeputeerde Brink  
De Rademakers Gieterij valt op dit moment vanuit de huidige vergunning niet onder die infor-
matieplicht. Dat zou wel zo kunnen zijn op het moment dat een nieuwe Omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd, of een herziene en daar zijn ze op dit moment mee bezig.  

6. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen binnengekomen. 

7. Verstrekken van subsidies in de vorm van een lening van € 22,6 miljoen aan Energie-
fonds Drenthe; Statenstuk 2022-88 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in de vorm van een lening van € 16 mil-

joen aan de Stichting Drentse Energie Organisatie (handelend onder de naam Energie-
fonds Drenthe) voor de uitbreiding van haar fondsvermogen; 

2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie in de vorm van een lening van € 6,6 
miljoen aan de Stichting Drentse Energie Organisatie voor de uitbreiding van haar fonds-
vermogen, die specifiek zal worden ingezet voor het verstrekken van renteloze leningen 
ten behoeve van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed; 

3. Hiertoe:   
a. Voor de lening van € 16 miljoen een bedrag van € 1.600.000,-- (10%) toe te voegen 

aan de Reserve opvang revolverend financieren, ter afdekking van het risico op onin-
baarheid; 
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b. Voor de lening van € 6,6 miljoen een bedrag van € 1 miljoen (15%) toe te voegen 
aan de Reserve opvang revolverend financieren, ter afdekking van het risico op onin-
baarheid;  

c. Het totale bedrag van € 2,6 miljoen te dekken uit de Vrije bestedingsruimte 2022. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk op verzoek van D66 en 
JA21 doorgaat als B-stuk naar de PS-vergadering van 14 december 2022. 

8. NRK rapport Samen voor de publieke zaak. Een onderzoek naar Interbestuurlijke sa-
menwerking in verticale verhoudingen in Drenthe’; Statenstuk 2022-86 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbeve-

lingen  van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op blad-
zijde 47-50, over te nemen. 

2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de implementatie van de aanbevelingen, zoals in 
hun conclusies vermeld, in beeld te brengen via de reguliere planning- en controlcyclus. 

 
De heer M. Bos, lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft een toelichting gege-
ven en de onderzoekers de heren E. de Jong en S. Veenstra hebben vragen beantwoord naar 
aanleiding van het rapport. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 14 december 2022.  

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2022-87 

Gevraagd wordt te besluiten: 
De gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2022 vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 14 december 2022.  

10. Subsidie ‘NICE Moves’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE); Sta-
tenstuk 2022-82 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. een subsidie van € 750.000,--, verdeeld over de jaren 2023 € 375.000,--, 2024 € 300.000,-- 

en 2025 € 75.000,-- te verlenen aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE) ten behoeve van het project NICE MOVES onder voorbehoud goedkeuring Begro-
tingen 2024 en2025 en toetsing SNN;  

2. het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag te verhogen in 2023 à 
€ 375.000,--, 2024 à € 300.000,-- en 2025 € 75.000,-- en deze bedragen per jaarschijf te 
onttrekken uit de Reserve RSP; dit onder voorbehoud goedkeuring DB SNN (6 december 
2022) van de REP-SNN bijdrage uit het Drentse deel;  

3. de Begroting overeenkomstig te wijzigen;  
4. de provinciale subsidievoorwaarden dezelfde te laten zijn als de REP-beschikking van het 

SNN.  



 

5 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 14 december 2022 met stemverklaring van de PVV.  

11. Ontbinden Stichting Leerstoel Regionale Economie; Statenstuk 2022-81 

Gevraagd wordt te besluiten: 
- De ontbinding van de stichting Leerstoel Regionale Economie goed te keuren. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 14 december 2022 

12. Belastingverordening provincie Drenthe 2023 en Tarieventabel leges 2023; Statenstuk 
2022-83  

Gevraagd wordt te besluiten: 
- de Belastingverordening provincie Drenthe 2023 vast te stellen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk 
naar de PS-vergadering van 14 december 2022 

13. 3e Actualisatie/slotwijziging (14e wijziging van de Begroting 2022), Statenstuk 2022-89 

Gevraagd wordt te besluiten: 
1. in te stemmen met de 3e Actualisatie/slotwijziging 2022 (14e wijziging van de Begroting 

2022), inclusief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten; 
2. de voorziening Achterstallig onderhoud Drents Museum in te stellen, waarbij de reeds ge-

dane storting van € 1.350.000,-- in de voorziening Groot onderhoud Drents Museum wordt 
overgeheveld naar de voorziening Achterstallig onderhoud Drents Museum. 

 
Toezegging  
Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat voortaan grote onderwerpen die in de Actualisatie van de 
begroting staan, eerst apart als voorstel aan de orde komen voorafgaand aan de behandeling 
van de actualisatie. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar 
de PS-vergadering van 14 december 2022 

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

De heer Uppelschoten geeft aan dat er op dit moment in het IPO een discussie speelt over de po-
sitie van de AV-leden. Daar is een rapport over uitgebracht, met het verzoek of dat rapport in de 
PS besproken kan worden, omdat het gaat over de verhouding van PS rechtstreeks met het IPO. 
Het rapport gaat over een mogelijke positie- of structuurwijziging van het IPO. Het IPO zelf 
vraagt of wij dat rapport hier zouden willen bespreken, zodat de vertegenwoordigers van Dren-
the in de Algemene Vergadering ook met het standpunt van Drenthe daar naartoe kunnen 
gaan. Dus het verzoek is om dat rapport in de volgende FCBE-vergadering te bespreken, zodat 
de heren Moinat en Uppelschoten gevoed zijn als we daar aan die discussie gaan deelnemen. 
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15. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.15 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 
18 januari 2023. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
van 18 januari 2023. 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
          , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 30 november 2022 
     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     
Statencommissie korte termijn 

1. 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  

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  
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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   

8. Toegankelijkheid 
Statenzaal 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat waar het 
gaat om de toegankelijkheid van het 
provinciehuis ook de Statenzaal zal worden 
meegenomen; de staten zullen hierover worden 
geïnformeerd. 

PS 9-11-
2022 

  

9. Warme opvang  Gedeputeerde Jumelet zegt toe na te zullen 
gaan in hoeverre (ook) het provinciehuis in 
navolging van buurthuizen, de bibliotheek in 
Assen en het Leger des Heils ruimte kan bieden 
aan mensen voor een (letterlijk) ‘warme’ 
opvang. 
 

PS 9-11-
2022 

 √ Mondeling beantwoord in PS van 14 
december 
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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  

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   
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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.  

8. Grote onderwerpen in 
actualisatie apart als 
voorstel  

Gedeputeerde Vedelaar zegt toe dat voortaan 
grote onderwerpen die in de Actualisatie van de 
begroting staan, eerst apart als voorstel aan de 
orde komen voorafgaand aan de behandeling 
van een actualisatie. 
 

30-11-2022   

 

Moties 

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 
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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 

  

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   
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M 2022-37 
Politiek Actief 

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

25000 euro 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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