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

Woensdag 14 april 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving 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: 
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) 14 april 2021 09:00:00 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van @ 2021 is als bijlage opgenomen 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 R.W. Camies (JA21) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
mevrouw A.M. Kleine Deters 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)  
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. Post (ChristenUnie) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer G. Serlie (VVD) 
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal) 
mevrouw A. Udinga (VVD) 
de heer N.A. Uppelschoten (PVV) 
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie) 
de heer C. Vianen (VVD) 
de heer A.J. Voerman (JA21) 
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: 
de heer C. Bijl (PvdA) 
de heer H. Brink (VVD) 
de heer H.G. Jumelet (CDA) 
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks) 
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Afwezig: 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)  
de heer N. Vogelzang (PVV) 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/14-april/09:00
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Op verzoek van de heer Serlie (VVD) wordt agendapunt 11 
na agendapunt 7 behandeld. De agenda wordt op deze wijze vastgesteld.  

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen binnengekomen. 

4. Besluitenlijst van de vergadering 3 maart 2021 en de lijst van toezeggingen 

De besluitenlijst van de vergadering van 3 maart wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze besluiten-
lijst gehecht. 

5. Ingekomen stukken 

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken, die conform worden vastgesteld.  
 
Wel zijn er een aantal vragen bij de volgende brieven: 

A.1. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van 5 november 2019 over de tussen-
tijdse evaluatie project NICE Matters (brief van 9 maart 2021 

Fractie van de SP (de heer R. van der Meijden). Vier februari 2020 is toegezegd dat Nice in ge-
sprek zal gaan met de vakbeweging, met als doel om na te gaan of en zo ja op welke wijze deze 
partijen onderling in verbinding willen zijn. Kan de gedeputeerde nadere informatie verstrekken 
over de uitkomst van voornoemd gesprek? 
 
Fractie van de PvdA (Mevrouw F. Mensen-Maat): Al eerder hebben wij aangegeven dat de be-
reikbaarheid van NICE te wensen over liet. In de evaluatie staat dat dit nog steeds niet goed is en 
dat met name stagiaires hier hinder van ondervinden. Wat gaat de gedeputeerde hier aan doen 
om dit op te lossen? Ook over de kennisdeling/monitoring had de PvdA twijfels of dit wel goed 
uit de verf zo komen. In de evaluatie staat dat hier nog amper iets aan is gedaan, terwijl hier-
over wel afspraken zijn gemaakt bij de verstrekking van de subsidie. Wat gaat de gedeputeerde 
doen om er voor te zorgen dat dit alsnog met spoed wordt opgepakt? 
 
Reactie gedeputeerde Brink: Door corona is de afspraak  met de vakbeweging nog niet gemaakt.  
Gedeputeerde Brink zal alsnog zo snel mogelijk een afspraak maken. Over de bereikbaarheid 
zegt gedeputeerde Brink dat de website en de bereikbaarheid echt wel is verbeterd. Tevens 
geeft hij aan dat er eind dit jaar de NICE Academy wordt opgestart en er ook een databank ope-
rationeel is, zodat de kennis ook gedeeld kan worden. 
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A.6. Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77 te Emmer-Compascuum 

Fractie van Partij voor de Dieren (Mevrouw R. Zuiker): Hebben omwonenden de mogelijkheid 
gekregen voor bezwaar en beroep, met betrekking tot het verhogen van het aantal vliegbewe-
gingen, en het veranderen van de start- en landingsstrip?  Zo ja, is hiervan gebruik gemaakt? 
Reactie van gedeputeerde Kuipers: Het ontwerp voor deze gewijzigde luchthavenregeling is ter 
inzage gelegd voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De Luchthavenrege-
ling is daarna vastgesteld door het college van GS. Het is gepubliceerd in het Provinciaal blad. 
Het staat nu nog open voor beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
maar daar is tot nu toe geen gebruik van gemaakt. 

6. Rondvraag 

De fractie van JA21 , de heer Blinde, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Kuipers.  Bij de In-
gekomen stukken A.8, RUD Drenthe: Addendum Kaderbrief 2022, geeft de RUD Drenthe aan dat 
per 2022 de bijdrage van de provincie waarschijnlijk met minimaal 10% zal stijgen. Dit om tal 
van redenen, zoals dat er nog steeds extra inzet wordt gezet op informatievoorziening, er een 
aanbesteding komt voor het nieuw zaaksysteem et cetera. Sinds het ontstaan van de RUDD kent 
het een lange geschiedenis van aandeelhouders die minder willen betalen en een omgevings-
dienst die aangeeft meer geld nodig te hebben om naar behoren te kunnen functioneren. De 
tegengestelde geldelijke belangen zorgen al jarenlang voor een doormodderbeleid. Dit kwam 
nogmaals aan het licht in het Dagblad van het Noorden op 16 maart jongstleden, waarbij de 
aandeelhouders reppen over de RUDD, dat er een beeld ontstaat van een onbeheersbare organi-
satie, dat is een quote, en een niet mis te verstane diskwalificatie. Af en toe komt er met veel te-
genzin een incidentele extra bijdrage, maar voor de RUDD is het eigenlijk nooit genoeg. Die 
geeft aan in de krant, dat ze jarenlang wordt uitgeknepen. JA21 vindt dat er een keuze gemaakt 
moet worden. Óf we gaan fors investeren en als betrokken aandeelhouders zorgen dat orde op 
zaken komt bij de RUDD, óf we gaan terug naar de situatie van voor de RUDD, dus taken terug 
naar de gemeenten. Die meenden immers dat de taken kunnen worden uitgevoerd voor minder 
geld. Dan mijn vragen aan het college: deelt u bovenstaande analyse en bent u bereid daarvan 
de conclusie, namelijk de RUDD opheffen en de taken terug te brengen naar de gemeenten, met 
de aandeelhouders te bespreken? En wanneer is de grens bereikt voor de gedeputeerde? 
 
Reactie van gedeputeerde Kuipers: De eerste vraag of GS bovenstaande analyse deelt is het 
korte antwoord: nee. Het wat langere antwoord: De heer Blinde van JA21 doet het hier voorko-
men alsof de RUDD een bedrijf is waar de provincie aandeelhouder van is. Maar het vereist wel 
enige nuance, want de RUDD is een gemeenschappelijke regeling met 13 deelnemers. Immers, 
de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Er is nog een extra speciale gemeenschappe-
lijke regeling, want we zijn wettelijk verplicht om de uitvoering van vergunningverlenend toe-
zicht, handhaving op milieugebied voor een aantal Drentse bedrijven, te beleggen bij de RUDD. 
En dat geldt net zo voor de gemeenten. Gemeenten en provincie zijn bevoegd gezag, maar de 
uitvoering vindt plaats door de RUDD.  Dat was de ene helft van het antwoord, de andere helft 
is, als ik zo de boodschap van de heer Blinde destilleer uit zijn inbreng, dan zegt hij eigenlijk: Als 
stoppen met de RUDD geen optie is, dan moet er een solide financiële basis liggen voor het uit-
voeren van de activiteiten van de RUDD. Die boodschap deelt het college. Binnenkort komt de 
Ontwerpbegroting 2022 formeel voor zienswijze naar de raden en ook naar de Staten. Dus ik 
kan me zo voorstellen, dat als dit de boodschap van de heer Blinde is aan de deelnemers of aan 
het bestuur van de RUDD, zorg dat die financiële basis meer solide wordt, dat u dat inbrengt op 
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dat moment en dat u daar ook medestanders voor vindt in de commissie. Zodat we dat als for-
mele zienswijze van Provinciale Staten kunnen indienen en dan kan ook worden meegenomen 
in de definitieve vaststelling van de Begroting 2022. 

7. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 27 januari 2021 over Onderzoek 
Nieuwe Schuldengroep als gevolg van corona;  

Geagendeerd op verzoek van de fracties van CDA en D66. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij gaat kijken bij ‘Ik ben Drents Ondernemer’ hoe de onderne-
mers toch te bereiken, die door de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te komen. Ook  kijkt 
hij daarbij naar de mogelijkheden van de provincie om toch nog iets extra’s daarin te kunnen be-
tekenen. 
 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp op dit moment voldoende behandeld is. 

8. De Economische Koers in de uitvoering: ‘Med-Food’ behoud en nieuwe banen in Zuid-
oost Drenthe; Statenstuk 2021-983.  

Gevraagd wordt: 

− een subsidie van € 1.966.399,-- aan Fresenius Kabi Nederland B.V. te verlenen voor het pro-
ject ‘MedFood Smart Nutrition Skills’ en de oprichting van een interne bedrijfsschool;  

− een bedrag van € 1.466.399,-- te dekken uit de reserve Regionaal Specifiek Pakket (middelen 
bestemd voor het Ruimtelijk Economisch Programma) en het restant te dekken uit een bij-
drage van € 500.000,-- die Drenthe van de gemeente Emmen voor dit project ontvangt;  

− een last van € 1.534.606,--, een bate van € 390.207,--, een onttrekking van € 1.466.399,-- aan 
de reserve RSP en een toevoeging van € 322.000,-- aan de reserve verstrekte subsidies in de 
Begroting 2021 te verwerken. 

 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk op verzoek van de PVV 
voorlopig doorgaat als B-stuk, maar dat die fractie na intern beraad nog doorgeeft of dit alsnog 
niet een A-stuk wordt op de PS-vergadering van 21 april 2021. 

9. Agenda Impact ondernemen 2021-2024; Statenstuk 2021-985 

Gevraagd wordt: 
- in te stemmen met de Agenda Impact Ondernemen Drenthe 2021-2024. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 21 april 2021 met stemverklaring van JA21. 

10. Digitaliseringsagenda: Drenthe Digitaal; Staten-stuk 2021-986 

Gevraagd wordt: 
- in te stemmen met de Digitaliseringsagenda: Drenthe Digitaal. 
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 21 april 2021. 

11. Dak op de wielerbaan gemeente Assen; Statenstuk 2021-990 
Hippische Centrum Exloo; Statenstuk 2021-992 
EK Veldrijden 2021; Statenstuk 2021-993 

Gevraagd wordt wat betreft Dak op de Wielerbaan: 
1. een subsidie te verstrekken van € 500.000,-- aan de gemeente Assen voor het realiseren van 

een dak op de wielerbaan; 
2. deze subsidiebijdrage te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het 

thema Sport en bewegen; 
3. de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Gevraagd wordt wat betreft EK Veldrijden 2021; Statenstuk 2021-993 
1. een bedrag van maximaal € 350.000,-- beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsver-

band Libema & Courage Events voor de organisatie van het EK Veldrijden 2021; 
2. dit bedrag te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het thema Sport 

en bewegen; 
3. de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Gevraagd wordt wat betreft Hippisch Centrum Exloo; Statenstuk 2021-992 
1. een subsidie te verstrekken van maximaal € 140.000,-- aan het Hippisch Centrum Exloo voor 

doorontwikkeling van de bovenregionale sportvoorziening; 
2. deze subsidiebijdrage te dekken uit de Reserve Investeringsagenda als onderdeel van het 

thema Sport en bewegen; 
3. de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
 
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, onder-
wijsinstellingen te willen betrekken bij de wielerbaan. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de drie Statenstukken als A-stukken 
doorgaan naar de PS-vergadering van 21 april 2021 met een stemverklaring van de PVV bij Sta-
tenstuk 2021-993. 

12. Investeringsagenda PLUS 2020-2023: bijdrage vernieuwing Veenpark; Statenstuk 2021-
991 

Gevraagd wordt: 
1. In te stemmen met het Masterplan Veenpark; 
2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 666.666, -- aan het Veenpark voor 

het begrotingsjaar 2021; 
3. Dit als volgt te dekken: 
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a. € 333.333,-- vanuit de reserve Investeringsagenda als onderdeel van het thema Cul-
tuur en Erfgoed (doelstelling ambities cultuurnota); 

b. € 333.333,-- vanuit het budget Kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie (doelstelling 
verster-ken van het aanbod dagrecreatie); 

4. De begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij nader zal onderzoeken of de bereikbaarheid van het park via 
het openbaar vervoer verbeterd kan worden. Nu ligt de dichtstbijzijnde bushalte op 24 minuten 
loopafstand.  
Gedeputeerde Bijl zegt  toe dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden om de molen op het 
Veenpark te bewaren of elders in Nederland een molen op de kop te tikken.  
 
Gedeputeerden Bijl en Brink zeggen toe dat ze gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is 
dat er een soort van kortingspas komt bij bezoek aan een aantal musea in de regio zoals het 
Veenpark, het Hunebedcentrum en het Groninger museum. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 21 april 2021. 

13. Investeringsagenda plus 2020-2023: uitwerking thema ‘cultuur en erfgoed: Drentse 
monumenten’; Statenstuk 2021-989 

Gevraagd wordt: 
1. een bedrag van € 5.000.000,-- te storten in het Drents Monumentenfonds voor het verlenen 

van laagrentende leningen in behoud/herbestemming van karakteristiek bezit in Drenthe; 
2. een bedrag van € 500.000,-- te storten in de Reserve opvang revolverend financieren, ter af-

dekking van het risico op oninbaarheid en dit bedrag te dekken uit de Reserve Investerings-
agenda als onderdeel van het thema Cultuur en Erfgoed. 

3. de Begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat 
naar de PS-vergadering van 21 april 2021. 

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

De heer Uppelschoten geeft als lid van de Raad van Advies (NRK) een korte toelichting over de 
twee stukken die op de LIS staan, te weten de B1 Evaluatie NRK 2020 en B2 het Meerjarenplan 
2021. In het Presidium is afgesproken dat het goed is om het belang van de rapporten van de 
NRK en wat hierover uit de evaluatie naar voren is gekomen (zoals rode draden onderzoek en de 
doorwerking van de rapporten) niet te agenderen in de commissie maar in een aparte bijeen-
komst aan de orde te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan een Statenontmoeting. Afgespro-
ken is dat de Commissie van Onderzoek hiermee aan de slag gaat. 
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15. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.48 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 mei 2021. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 19 mei 2021. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 3 maart 2021 

     

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  

2. Afronding Vitaal 

Platteland 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat de vragen gesteld over A8 

Afronding Vitaal Platteland schriftelijke worden beantwoord. 

20-01-2021 01-04-2021  

3. Definitief werkplan Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat het definitieve werkplan ter 

informatie naar de commissie gaat 

20-01-2021 01-04-2021  

4. Bereiken van 

ondernemers die hulp 

nodig hebben in corona 

tijdperk 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij gaat kijken bij ‘Ik ben 

Drents Ondernemer’ hoe de ondernemers toch te bereiken, die 

door de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te komen. 

Ook  kijkt hij daarbij naar de mogelijkheden van de provincie 

om toch nog iets extra’s daarin te kunnen betekenen. 

14-04-2021 23-06-2021  

5. 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  

6. Kortingspas voor bezoek 

aan meerdere musea in de 

regio 

Gedeputeerden Bijl en Brink zeggen toe dat ze gaan 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat er een soort van 

kortingspas komt bij bezoek aan een aantal musea in de regio 

zoals het Veenpark, het Hunebedcentrum en het Groninger 

museum. 

14-04-2021 23-06-2021  
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Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Evaluatie Into Nature  

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de 

derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.  

 

04-12-2019 01-12-2021 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 

 

De 3e editie van Into Nature is afgelopen jaar 

vanwege corona niet doorgegaan. Daarmee schuift 

ook de evaluatie een jaar op. Naar verwachting zal 

het evenement dit jaar wel doorgaan. Einddatum 

afdoening daarom op 01-12-2021 gezet. 
 

2. Structurele en duurzame 

aanpak van de 

personeelsmiddelen 

 

Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de 

structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen. 

13-05-2020 28-10-2020 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 

 

Wordt ingepland in 1e kwartaal 2021 

3. Digitale toegankelijkheid 

 

 

 

 

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 

toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 

Agenda. 

 

09-09-2020 01-04-2021  

4. 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  

5. Informatiebijeenkomst 

VAM-berg 

Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een 

informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg. 

28-10-2020 01-07-2021 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 

 

Deze bijeenkomst wil GS graag op de VAM-berg 

organiseren. In verband met de coronamaatregelen 

is dat op korte termijn niet mogelijk. Einddatum 

afdoening daarom op 01-07-2021 gezet. 
 

6. Vervolg TopDutch 

campagne 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt 

voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele 

voorzetting van de campagne. 

20-01-2021 15-9-2021  

7. Stand van zaken 

uitvoering werkplan 2021 

Sociale Agenda 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat verdere informatie naar de 

staten komt als er meer duidelijk is welke initiatieven er uit de 

maatschappij komen en er wat meer zicht is op de voortgang 

van de projecten (voor de zomer). 

20-01-2021 01-07-2021  
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8. Thema duurzaamheid in 

project IBDO 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij uiterlijk aan het eind van 

het jaar de staten informeert over wat er in het project ‘Ik Ben 

Drents Ondernemer’ extra is gedaan met het thema 

duurzaamheid. 

20-01-2021 01-12-2021  

9. Bijeenkomst 

ondermijning 

Gedeputeerde Brink zegt toe om in het kader van Vitale 

Vakantieparken, maar dan wat breder, net voor of na de zomer 

al dan niet vertrouwelijke een bijeenkomst voor de staten te 

organiseren over ondermijning. 

20-01-2021 01-09-2021  

10. Onderzoek Permanente 

vertegenwoordiging 

Nedersaksen 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de mogelijkheid te 

onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging 

in Nedersaksen.   

 

03-02-2021 01-09-2021  

11. Monitoring 

Duitslandagenda in P&C 

cyclus 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de monitoring van de 

Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het aantal banen, in 

te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en 

controlecyclus. 

03-02-2021 01-11-2021  

12. Onderzoek naar 

bereikbaarheid Veenpark 

via openbaar vervoer. 

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij nader zal onderzoeken of de 

bereikbaarheid van het park via het openbaar vervoer 

verbeterd kan worden. Nu ligt de dichtstbijzijnde bushalte op 24 

minuten loopafstand. 

14-04-2021 01-11-2021  

 

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 21-03-2020 GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9) 

‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update 

gegeven.  

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 01-3-2021  
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M2020-17 

Stageregeling Corona 

Verzoekt het college om: 

Te onderzoeken of een regeling kan worden uitgewerkt die 

het aantal stage- en leerplekken binnen Drentse bedrijven en 

instellingen bevordert voor met name mbo-studenten. Tevens 

een dekkingsplan op te stellen voor financiering daarvan. 

 

PS 07-10-2020 01-3-2021 √ LIS A7 GS-brief van 20 april 2021 

 

Stand van zaken 20 januari 2021 

 

In de laatste coronabrief van 15 december stond dat  
ambtelijk de laatste hand wordt gelegd aan een 

voorstel voor de uitvoering van de motie. Dit voorstel 

is tot stand gekomen in co-creatie met de indiener 

van de motie en onderwijsinstellingen. Ook wordt 

gebruik gemaakt van de 'lessons learned' bij andere 

provincies.  
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