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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.1. Resultaten Subsidieregeling Frisse doorstart na corona (GS-brief van 6 december 

2022) 
 
Fractie PvdA, de heer H. Loof 
Prettig om te lezen dat ook de Frisse doorstart, net als de Frisse start, zo goed is opgepakt door 
provincie en gemeenten, In de begeleidende brief sluit de gedeputeerde af met de opmerking 
dat in 2023 nader verkend gaat worden hoe de provincie, met de gemeenten, op de 
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties kan blijven inzetten. Onze vragen hierbij zijn:  

• Moeten wij dit zien in het verlengde van de sociale agenda of als een nieuw initiatief?  

• En verwacht u dat wij hierover, b.v. ten tijde van de voorjaarsnota, nader over geïnformeerd 
kunnen worden? 

 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.4. Haalbaarheids- en locatieonderzoek themapark gemeente Meppel (GS-brief van 

9 december 2022) 
 
Fractie CDA, de heer B. van Dekken 
In de brief onder A4, met als onderwerp Haalbaarheids- en locatieonderzoek themapark 
gemeente Meppel, wordt onder meergenoemd dat het College van Gedeputeerde Staten een 
Locatie- en haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de mogelijke realisatie van het themapark 
in het zuidelijke deel van Noord IV. Als het themapark er komt, gaat het om een alternatieve 
invulling van het beoogde bedrijventerrein. In het onderzoek wordt uitgegaan van een park van 
60 hectare groot met zeer natuurlijke inrichting en, in tegenstelling tot reguliere 
bedrijventerreinen, met minimale bebouwing.  

• Het CDA vraagt zich af of het betreffende gebied van 60 ha, dat weliswaar als 
bedrijventerrein is beoogd, in de toekomst niet nodig is voor hergebruik van 
landbouwgebied en gebruikt kan gaan worden als ruilobject of compensatie voor 
verplaatsing van boeren. 

 
Reactie gedeputeerde Brink 
 


