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BESLUITENLIJST 
Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe 
Woensdag 3 juli 2013 
 
 
U kunt de statenvoorstellen en de ingezonden brieven, alsmede de besluitenlijsten en samenvattin-
gen, via het DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
Ingediende moties en het amendement zijn als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst. 
 
Aanwezig:  
J.Tichelaar (voorzitter) 
J.Slagter (PvdA) (vicevoorzitter) 
mevrouw M. Bakker (PvdA) 
J.J. Baltes (VVD) 
H. Beerda (PvdA)  
R. Beimers (PVV)  
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
E.Bolhuis (VVD) vanaf 11:25 uur 
J.A. van Dalen (D66) 
D.B. Dijkstra (CDA)  
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
H.N. van Eekelen (SP) 
R. Fokkens (PvdA) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) vanaf 11:20 uur 
E. Hemsteede (PvdA) vanaf 10:42 uur 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
H.R. Hornstra (PvdA) 
A. Huizing (PvdA)  
mevrouw T. Hummel (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) 
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
J. Smits (VVD) 
J.L. Stel (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw M. Stijkel-Kuijpers (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
A.Timmerman (VVD) vanaf 10:35 uur 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
E.R. Veenstra (PvdA) 

H.J. van der Ven (CDA) 
J. Vester (SP) 
Th.J. Wijbenga (CDA) 
P.A. Zwiers (PvdA) 
 
mevrouw S. Buissink, Statengriffier 
 
Voorts aanwezig het college van GS: 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) vanaf 15:55 uur 
R.W. Munniksma (PvdA)  
 
Afwezig:  
F. van Rhee (Groep Van Rhee) 
 
GS: 
A. van der Tuuk (PvdA) 
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I/J.  Heropening en mededelingen 
 
De voorzitter heropent de vergadering om 09:30 uur en deelt mee dat gedeputeerde van der Tuuk 
vanwege privéomstandigheden niet aanwezig kan zijn. Gedeputeerde van de Boer, vervangt de CdK 
in Den Haag bij het debat over de Rijksdiensten. De heer van de Boer zal later in de vergadering aan-
schuiven. 
 
K.  Vaststelling van de agenda 
 
Aan de agenda wordt toegevoegd als agendapunt L, een motie vreemd aan de orde M 2013-11 over 
het behoud werkgelegenheid rijksdiensten. De motie wordt ingediend door het CDA. 
Om de motie tijdig naar de Tweede Kamer (het debat over de Rijksdiensten vangt aan om 10:00 uur) 
te kunnen toesturen wordt de motie als eerste inhoudelijke agendapunt behandeld. 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
L. Motie 2013-11 betreffende Behoud werkgelegenheid rijksdiensten 
 
Het CDA dient namens alle fracties (behalve de afwezige Groep van Rhee) motie 2013-11 in. Alles 
aan Rijksdiensten en gebouwen aanwezig in de provincie Drenthe moet worden behouden. De motie 
heeft ook betrekking op die Defensie en Justitie onderdelen die in Drenthe aanwezig zijn. 
 
De heer Tichelaar geeft namens het college de volgende samengevatte reactie:  
Ter informatie is in de vergadering een notitie uitgedeeld over de stand van zaken m.b.t. rijkshuisves-
ting van minister Blok. Deze notitie is als bijlage aan de besluitenlijst toegevoegd. 
De notitie geeft aan dat het beeld voor Drenthe er slecht uit ziet. Het verlies aan Rijksbanen in Drenthe 
is circa 600. 
Dit getal is exclusief de bewegingen van Defensie, de huisvestingsplannen van de politie en de effec-
ten van de begroting 2014. 
Het verschil binnen de drie Noordelijke provincies heeft ook te maken met het verschuiven van Rijks-
diensten in het Noorden, met name van Drenthe en Fryslân naar Groningen. 
De provincies werken onderling goed samen op dit dossier en zijn van mening dat het niet goed is om 
rijkdiensten binnen de Noordelijke provincies te verschuiven. 
Desgevraagd geeft de heer Tichelaar aan dat ook het ‘nieuwe werken’ een rol speelt. Mede om die 
reden zou concentratie ook beter zijn dan centralisatie. 
 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-11 PvdA, VVD, 
CDA, SP, 
PVV, D66, CU, 
GL 

Behoud werkgelegenheid rijksdiensten  Aangenomen. 

 
Besluit met betrekking tot de motie M 2013-11 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 
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M.  Algemene Beschouwingen (AB) 
 
Hierbij zijn de volgende stukken betrokken: 

- Statenstuk 2013-580; Voorjaarsnota 2013 (VJN) 
- Directiebrief van 6 juni 2013 

 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Het CDA heeft als motto voor de AB gekozen: “Elkaar ontmoeten helpt ons verder…” Zij gaan daarbij  
uit van een aantal principes: 

1. De samenleving, niet de overheid. 
2. Iedereen telt in een eerlijke economie 
3. De familie is ons fundament 
4. Nederland verbonden met Europa 
5. Een stevig financieel fundament 
6. Bereikbaarheid en  
7. Drentse topsectoren. 

Op deze manier wil het CDA piketpaaltjes uitzetten voor de nieuwe begroting 2014. 
 
Het centrale thema voor de PvdA in deze bestuursperiode is werk, werk, werk …! Werk verschaft in-
komen, door werk kun je jezelf ontwikkelen en door een baan ontmoet je mensen en maak je deel uit 
van een netwerk. De PvdA stemt in met de VJN. De PvdA ziet een aantal rollen voor de provincie die 
verder uitgebouwd kunnen worden. De provincie als opdrachtgever, als stimulator en als werkgever. 
De PvdA dient een drietal moties is: 
M 2013-12; VJN, aanvalsplan werkgelegenheid gemeente Hoogeveen. 
M 2013-13; VJN, de provincie als opdrachtgever; o.a. door werken eerder uit te voeren dan gepland. 
en M 2013 -14: VJN, operatie stofkam, om te zien waar nog ruimte is in de begroting; wat is nodig, wat 
kan goedkoper. 
In tweede termijn worden deze moties ingetrokken. 
 
De reactie van de SP op de VJN is niet anders dan in voorgaande jaren; kijk kritisch naar nut en 
noodzaak van grotere projecten. Regionale samenwerking is belangrijk, niet alleen met Groningen en 
Fryslân maar ook met Overijssel en de Oosterburen. 
Daarnaast zijn de onderwerpen (Zon voor)Asbest, isolatie en energiebesparing, vergisting en opslag 
bio materiaal voor de SP onderwerpen waarover ze met het college (verder) willen praten. 
Tot slot vraagt de SP aandacht voor het binnenklimaat van basisscholen en dient hiervoor een motie 
in M 2013-15. 
In tweede termijn wordt deze motie ingetrokken. 
 
De VVD snijdt twee thema’s aan: Tijden van verandering en Werkgelegenheid. 
De provincie moet antwoorden vinden om ook in de toekomst op een verantwoorde manier in te spe-
len op de maatschappelijke veranderingen. O.a. door na te denken over de schaal en structuur die het 
beste past bij de taken waar gemeenten en provincie voor staan. Maar ook over de Regio Groningen-
Assen en de veranderingen van de Europese programma’s moet worden nagedacht. De VVD heeft 
hierover duidelijke standpunten ingenomen. Wederom vraagt de VVD om vermindering van regeldruk 
waar dat kan. Zorgen heeft de VVD over de financiën van de provincie. 
I.h.k.v. het thema werkgelegenheid worstelt de VVD met de provinciale rol bij dit thema; de overheid 
schept geen banen dat doen ondernemers. Aandacht wordt gevraagd voor innovatie, dit zal gestimu-
leerd moeten worden. Verder geeft de fractie aan dat de TOPregeling voor innovatieve en vernieu-
wende MKB ondernemers verbreed moet worden en aansluiting moet vinden bij bestaande regeling 
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(actieprogramma MKB). Hiervoor wordt een motie ingediend, M2013-16, die in tweede termijn tekstu-
eel wordt aangepast . 
 
Voor de PVV is het helder dat de landelijke financiële en politieke situatie ook zijn weerslag heeft in  
Drenthe. Met de huidige regering in Den Haag betekent dit ook voor de Drenten dat er met meer on-
zekerheid, minder te besteden is. Ook de VJN kent vele onzekerheden. De PVV erkent dat de provin-
cie weinig instrumenten heeft om de lasten voor de burgers te verlichten. Mede vanwege de nog ko-
mende bezuinigingen wil de PVV niet nu voorstellen om de Motorrijtuigenbelasting te verlagen. 
Van belang is te werken aan een sluitende begroting. Met scenario 2 en wellicht 3. 
De website ‘Staat van Drenthe; feiten en cijfers’ is prima maar de toedeling van ‘kleuren’ is vanuit het 
perspectief van GS, dit hoeft niet zo te zijn voor de bewoners en de PVV. Als voorbeeld wordt de ge-
biedsvisie Wind genoemd. De website kan ook gebruikt worden om een volksraadpleging te houden 
over bijvoorbeeld over de Windvisie. Misschien dat Drenthe dan verschoont blijft van windturbines. 
Beter dan geld steken in grote projecten als de EHS en Windvisie is aldus de PVV om geld vrij te ma-
ken voor werk, werk, werk. 
 
GL is blij dat de VJN behoorlijk vooruitstrevend is qua duurzaamheid. 
Extra aandacht vraagt GL voor: 

1. Het snel op orde brengen van financiën; zo spoedig mogelijk om tafel om de opties voor be-
zuinigingen met elkaar op volgorde te zetten. 

2. De naweeën van het winddebat omzetten in een positieve actie, een visie op duurzame ener-
gie; snel de sociale onrust vanuit het debat recht doen en een echte visie ontwikkelen. 

3. Noaberschap 2.0 uitwerken; GS zou de uitwerking moeten willen faciliteren. 
4. Een ronde tafel voor techniek organiseren; met MKB, Onderwijs, Openbaar Bestuur en Medi-

sche techniek.  
5. Duidelijkheid geven aan Natuur; na vaststelling van de EHS is het noodzakelijk om duidelijk-

heid te verschaffen over het onderwerp Stikstof. 
GL vindt het belangrijk dat met de intrede van de iPad voor de statenleden ook de moties en amen-
dementen digitaal beschikbaar komen. Hiervoor wordt motie M 2013-17 ingediend. 
In de tweede termijn wordt deze motie ingetrokken. 
 
D66 vindt dat ook wanneer er voor de provincie financieel minder te verdelen is het belangrijk is dat er 
nog steeds plannen worden gemaakt. Strategische kansen moeten worden benut op het gebied van: 
Economie; ondernemersmanifestatie organiseren. 
Natuur en Landbouw; vitaliteit en leefbaarheid centraal stellen. 
Energie; bij het thema windenergie: terugkoppeling over bemiddeling tussen partijen. Maar ook hoe in 
te zetten op hernieuwbare energie. 
Daarnaast wil D66 met GS verder in discussie over de onderwerpen: bestuurlijke opschaling van 
Drenthe, de beschikbaarheid van Europese fondsen, Mobileit, RSP en Groen Drenthe. 
 
De CU is van menig dat aan de boodschap van de noodzakelijke bezuinigingen ook hoop moet wor-
den verbonden. Vanuit de eigen kracht moet perspectief worden geboden. De economie moet worden 
gestimuleerd, zoals het naar voren halen van projecten. Maar ook investeren in concreet werk zoals 
oplaadpunten voor elektrische fietsen. De CU zou van Drenthe naast een fiets- ook een wandelpro-
vincie willen maken. Een wandelnetwerk zou daarbij helpen (www.wandelnetwerk.nl is hiervoor gere-
serveerd). Investeren in het product toerisme is voor Drenthe van het grootste belang (korte termijn). 
Ook de bereikbaarheid van Drenthe speelt hierbij een grote rol (lange termijn). Daarnaast zou een 
investeringsplan voor Landbouw en het MKB zou een goede zaak zijn. De financiële positie van de 
provincie speelt daarbij een belangrijke rol maar hiervoor is ook durf nodig om ver genoeg vooruit te 
willen kijken. Hierbij past minder regels waar dit kan en mogelijk is. 
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De CU is van mening dat een formele vaststelling van de VJN niet juist is. De VJN moet worden ge-
zien als richtinggevend kader voor de begroting 2014. 
De CU dient hiervoor een Amendement in. A 2013-10. 
 
Samenvattende reactie van het college van GS: 
Gedeputeerde Bink geeft aan blij te zijn met de reacties op de VJN. GS gaan voor een middenbestuur 
dat zorgt voor leefbaarheid. Regie voeren en nemen en actie ondernemen. Hierin wil GS samen op-
trekken met PS. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden gelet op de huidige economische situatie. 
Over de invulling van de scenario’s zal het college met de PS in overleg gaan. Zodra zicht is op finan-
cieel perspectief zal dit tijdig bekend gemaakt moeten worden ook richting instellingen mocht bezuini-
ging nodig zijn. Het is belangrijk om het topsectoren beleid in Drenthe goed uit te dragen, deze sterke 
sectoren moeten verbonden worden met landelijke thema’s. In een lange termijn- en investeringsvisie 
komt GS hierop terug bij PS. 
In dit kader wijst de Voorzitter er op dat Topsectoren Nationaal zijn vastgesteld en als zodanig ook een 
ander traject volgen naar de EU. Daarnaast zijn er sectoren in Drenthe die het goed doen, die top zijn, 
niet te verwarren met de landelijke Topsectoren. 
 
De heer Brink geeft verder aan dat het college met de ‘stofkam’ door de begroting zal gaan en deze 
kritisch zal bekijken; wat is nog nodig, passend en actueel. Wat kan anders, lees goedkoper gereali-
seerd worden. Desgevraagd geeft hij aan dat het niet nodig is om hiervoor een motie in te dienen. 
Over het MKB merkt de heer Brink op dat het college deze sector zal helpen om meer banen te creë-
ren. Van GS mag worden verwacht dat zij, bekend met de slechte werkgelegenheidssituatie in Hooge-
veen, hieraan ook zoveel mogelijk aandacht zal besteden. O.a. door samen met Hoogeveen te kijken 
hoe werk ‘gemaakt’ kan worden. 
Desgevraagd geeft de heer Brink aan dat het beter is om de RSP projecten krachtig uit te voeren, te 
versnellen, dan deze te herijken. In het verlengde hiervan merkt hij op dat wanneer de Wet Hof een 
feit is uitgewerkt wordt met welke maatregelen Drenthe zal komen. Vóór GS m.b.t. het sneller uitvoe-
ren van het RSP project, afspraken maakt met Emmen. De staten zullen hierover worden geïnfor-
meerd. 
Tot slot geeft hij aan dat het treinstation in Herften is een nationaal probleem. Met Prorail is afgespro-
ken om hierover in september verder te praten. 
 
Gedeputeerde Munniksma vult aan met volgende. 
Naast de economische crisis is de rol van de overheid ook volop in beweging, dit geldt ook voor het 
ruimtelijke ordening (RO)beleid. Richting Den Haag en Brussel wil het college zich sterk maken om 
verantwoordelijkheid te nemen voor zover dit mogelijk is. Het nemen van beleidskeuzes komt terug in 
de Noordervisie. Het is belangrijk dat de provincie laat zien waar ze goed in is. Wat willen we uitstalen. 
Innovatie is daarbij van groot belang. Anders met regelgeving omgaan is ook aan de orde. Zo gaat de 
commissie uit de staten, Stacom de regels van de RO tegen het licht houden. 
Naast een natuurvisie komt er in deze bestuursperiode ook nog een landbouwvisie. Bij die laatste 
worden natuur en landschap ook betrokken. Beide visies moeten in samenhang worden bekeken. 
Over de problematiek rondom de stikstof merkt de gedeputeerde op dat hij zich hierover zorgen 
maakt. Door de bezuinigingen komt alles ter discussie. Wil de economie op het platteland worden 
behouden en versterken dan is het belangrijk dat er voldoende milieuruimte is. Er is nog geen sluiten-
de PAS regeling, komt die er dan zal ook het Rijk financiën ter beschikking (moeten) stellen. 
Na de startersmanifestatie woningbouw valt te overwegen of een dergelijke manifestatie ook voor 
ondernemers gehouden kan worden. Het zal wel helder moeten zijn hoe breed dit wordt opgezet. 
Over de Regio Groningen-Assen merkt hij op dat in 2012 is afgesproken om 30% minder te besteden 
aan de Regio(visie) en dat het zwaartepunt op bereikbaarheid zal liggen. Op 2 september a.s. wordt 
een bijeenkomst georganiseerd om de visie voor de komende jaren – opgesteld door de Stuurgroep – 
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voor raden en staten uiteen te zetten. Desgevraagd geeft hij aan dat de besluitvorming over de her-
ziening van de Regiovisie nog dit jaar zal vallen. 
De staten zullen nadrukkelijk op de hoogte worden gehouden van het Windenergie dossier in de sta-
tencommissie OGB. 
 
Gedeputeerde van de Boer merkt op dat het college bezig is om alle initiatieven op het gebied van 
duurzame energie te bekijken; wat is er, wat is een succes etc. Dit zal worden gekoppeld aan de 
Energiepotentiekaart zoals die in PS van 26 juni jl is vastgesteld. 
 
Tot slot geeft gedeputeerde van de Boer een korte samenvatting van zijn bezoek aan de Commissie 
Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer. Dit bezoek is voor Drenthe zeer teleurstellend verlopen. 
Minister Blok was niet bereid tot enige beweging richting Drenthe. Alle partijen hebben in de commis-
sie een pleidooi gehouden vóór het behoud van werkgelegenheid in Drenthe. De hedenochtend door 
de staten aangenomen motie is meerdere malen aangehaald, maar helaas (nog) zonder succes. 
Er volgt nog een plenair debat in de Tweede Kamer, wanneer dit zal zijn is niet bekend. Het is van 
(groot) belang dat de lobby vanuit Drenthe met kracht wordt voortgezet. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink zegt toe: te onderzoeken of onderdelen van het onderhoudsprogramma Verkeer 
en vervoer eerder kunnen worden uitgevoerd. 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de problematiek van het binnenklimaat op basisscholen (CO2) te 
agenderen voor een regulier overleg met de Drentse gemeenten. 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe: dat de stand van zaken m.b.t. de opslag in de ondergrond in de 
Statencommissie OGB zal worden beantwoord. 
Gedeputeerde Brink zegt toe: dat de staten afzonderlijke rapportage ontvangen over de werkgelegen-
heid in Hoogeveen en over de operatie stofkam vóór de begrotingsbehandeling in november 2013. 
Gedeputeerde van de Boer zegt toe: de herijking van de initiatieven van duurzame energie gekoppeld 
aan de energiepotentiekaart in oktober/november 2013 af te ronden en terug te koppelen aan de sta-
ten. 
 
Besluit met betrekking tot statenstuk 2013-580 
 
Amendement 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

A 2013-10 CU VJN als richtinggevend kader  Aangenomen: 
Voor: CU, PvdA, D66, 
SP, VVD, GL (1x) 
Tegen: PVV, CDA, GL 
(1x) 

 
Het besluit is met meerderheid van stemmen aanvaard. De fractie van de SP heeft tegen gestemd. 
 
Moties 

Nr. Ingediend door Onderwerp Aangenomen/verworpen: 

M 2013-12 PvdA, VVD Aanvalsplan werkgelegenheid Hoogeveen Ingetrokken 

M 2013-13 PvdA Provincie als opdrachtgever Ingetrokken 

M 2013-14 PvdA, VVD Operatie stofkam Ingetrokken 

M 2013-15 SP CO2 meter in elke klas op Drentse basis-
scholen zonder mechanische ventilatie 

Ingetrokken 
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M 2013-16 VVD, CDA en 
PvdA 

Inzet financiële middelen TOP regeling 
verbreden MKB sector etc. 

Tekstueel aangepast en 
vervangen 

M 2013-16  VVD, CDA en 
PvdA 

Inzet financiële middelen TOP regeling 
verbreden MKB sector etc. gewijzigde 
tekst 

Aangenomen: 
Voor: VVD, CDA, PvdA, 
D66, CU, PVV 
Tegen: SP, GL. 

M 2013-17 GL Moties, Amendementen en andere bijdra-
gen elektronisch beschikbaar stellen 

Ingetrokken 

 
 
N. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16:30 uur  
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 25 september 2013. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 25 september 2013, 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
          , griffier 



M 2013-11

CDA hristenUnie fl

PvDA

PARTU \rOOR DE VR¡lHErD

Motie Behoud werkgelegenheid rijksdiensten

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2013,

Constaterende dat de Minister van W'onen en Rijksdienst voomemens is

- om het aantal arbeidsplaatsen bij de rijksdiensten met ruim 10 %o te verrrinderen;
- om kantoomrimte voor rijksdiensten af te stoten en te concentreren in een

beperkt aantal grote steden;

Overwegende dat

- in Drenthe sinds 2005 al 1000 directe eîîaar schatting 600 indirecte
formatieplaatsen bij rijksdiensten zijn verdwenen;

- als gevolg van de recente besluitvorming over de bezuinigingen bij het
gevangeniswezen, de defensie, de politie en het Olvl/Rechtspraak ca. 800
formatieplaatsen verloren zullen gaan;

- er bij de uitvoering van de hiervoor genoemde beleidsvoornemens nog eens 235
formatieplaatsen zullen verdwijnen;

- in Drenthe (en in heel Noord-Nederland) de werkloosheid aanmerkelijk hoger is
dan in de rest van Nederland;

- de rijksoverheid bij de eigen personeelsreducties de provincies met de hoogste
werkloosheid moet ontzien (Motie Heijnen c.s.) en daarom een belangrijke
verantwoordelijkheid heeft voor het behoud van arbeidsplaatsen in Noord-
Nederland;

GROEIItINKS
zilt ril DE l0Er(oiltsï

I
\ , D66



Van meningzijnde dat

- de rijksbezuinigingen onevenredige zware negatieve effecten hebben op de
werkgelegenheid in de provincie Drenthe;

Spreken uit dat

- zij het rijksbeleid m.b.t. de in de regio gevestigde rijksdiensten, in het bijzonder
de onevenredige negatieve effecten in de provincie Drenthe, ten zeerste
betreuren;

- zij de algemene commissie voor'Wonen en Rijksdienst, in overleg bijeen op 3
juli 2013, oproepen het rijksbeleid met betrekking tot de in de regio gevestigde
rijksdiensten kritisch te beoordelen op haar regionale werkgelegenheidseffecten
en specifiek op de effecten voor de provincie Drenthe;

En gaan over tot de orde van de dag

(cDA) T. Stelpstra (CU) P.H. Oosterlaak (SP)

øce-Cic '-^

G. van Dinteren (GL) M.C.J. van der Tol (D66) E.R. Veenstra

Toor (VVD) R. Beimers (PVV)

Q,o <-,t <2.-¡,

.M. Pannekoek

(



A2013-10

ChristenUnie
Statenfractie provincie Drenthe

Amendement voorjaarsnotitie 2013

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2013 ter
behandeling van de voordracht tot vaststelling van de Voorjaarsnotitie
2013

overwegende dat

- de voorjaarsnota een richting aangeeft van te ontwikkelen beleid op
basis van de stand van zaken op het moment van behandeling en
niet bedoeld is om beleid in definitieve vorm vast te leggen;

- dat met vaststelling van de voorjaarsnota wel daadwerkelijk beleid
zal worden vastgelegd waaraan het college gebonden wordt en
provinciale staten zich zelf binden;

- dat dit laatste niet wenselijk is en dat dit ook tot uitdrukking moet
komen in de formulering van het besluit;

Besluiten:

In statenstuk 2013-580 het besluit met de volgende tekst aan te vullen:

als richtinggevend kader voor de begroting 20t4."

T. Stelpstra (ChristenUnie)
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Motie statenstuk 20 1 3 -5 80, Voorj aarsn ota 2013

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 3 juli 2013

Overwegende dat:

- Het MKB moeilijke tijden doormaakt
- Het MKB niet altijd over de expertise en mankracht beschikt om kennis te nemen van
de mogelijke financieringsstromen die voor hen beschikbaar zijn .

- Het doen van een aanvraag dikwijls de nodige tijdsinvestering vraagt die bij het MKB
niet altijd beschikbaar is
- Advies van partijen die gespecialiseerd zijn in dit werk hen in staat stelt een gedegen
aaÍlÍaagte doen.

Constaterende dat:
Het MKB Actieprogramma 2013 een goed overzicht geeft op welke gebieden de Drentse
MKB sector versterking behoeft.

Van mening zijnde dat:

De flrnanciële middelen van de TOP regeling die in de VJN wordt voorgesteld voor
innovatieve en vernieuwende MKB ondernemers voor de hele sector toegankelijk zou moeten
zijn.
Het Actieprogramma MKB duidelijk de knelpunten aangeeft waarTnee de MKB sector kampt
en daar oplossingen voor biedt.

Dragen het college op:

Om de inzet financiële middelen van de TOP regeling te verbreden tot de hele sector MKB
ter ondersteuning van het MKB bij het zo succesvol mogelijk indienen van projectvoorstellen
etc.

VVD:

PvdA: 1
CDA: Henk


