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Besluitenlijst  
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 20 januari 2021 
Locatie: digitale vergaderomgeving van het drentsparlement 
 
 
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: 
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Eco-
nomie-FCBE-1/2021/20-januari/09:00  
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 20 januar1 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 B. van Dekken (CDA) 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
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) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
mevrouw J.A. Roggen (PvdA) 
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal) 
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) 
de heer G. Zuur (CDA) 
 
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur 

 
mevrouw E. Slagt-Tichelman (GroenLinks), ver-
vangt ’s middags de heer Nijmeijer 
de heer E. Bos (GroenLinks) 
de heer H.H. Veldsema (CU) 
 
 
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 N. Vogelzang (PVV) 
 
 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/20-januari/09:00
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2021/20-januari/09:00
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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
 
2. Vaststelling van de agenda  
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen 
 
De heer T. Blinde geeft aan dat de nieuwe fractie JA21 per 1 januari bestaat uit de heren Blinde, Duut, 
Drukker, Omlo, Camies en bijzonder commissielid de heer Voerman.  
 
De voorzitter geeft aan dat het Reglement van Orde strikt volgend zou betekenen dat de fractie pas 
vanaf de eerstvolgende Statenvergadering als zodanig kan opereren. Echter omdat nu al bekend is 
dat deze leden onder de JA21 vlag gaan opereren wordt de fractie vanaf deze vergadering als zoda-
nig genoemd als één van de leden het woord krijgt. 
 
 
4. Rondvraag 
 
Er zijn twee rondvragen binnengekomen, te weten van de PvdA en van de PVV. 
 
De fractie van de PvdA, de heer Loof, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Bijl naar aanleiding van 
het artikel “Lawaai militaire vluchten ook boven Groningen en Drenthe in het Dagblad van het Noor-
den. De heer Loof wil weten wat de inzet is van GS in het overleg over de Luchtherzieningswet; hoe-
ver de invloed reikt van de provincies op de luchtruimherziening en of het college bereidt is om PS na-
drukkelijk te betrekken bij deze discussie. 
 
Gedeputeerde Bijl geeft als reactie dat GS de zorgen deelt. De rol van de provincie is beperkt tot het 
eenzijdig informeren door het ministerie. GS zal een zienswijze indienen op de Luchtherzieningswet, 
maar het tijdpad is krap zodat een bespreking met PS niet tot de mogelijkheden behoord. Wel zal de 
zienswijze ter informatie worden toegestuurd naar PS.  
 
De fractie van de PVV, de heer Uppelschoten, heeft een rondvraag voor gedeputeerde Stelpstra over 
dat Shell het wind- en zonnepark Pottendijk koopt en over het nieuwsbericht dat het merendeel van de 
zonneparken in buitenlandse handen komt inclusief de subsidies. De PVV vraagt zich af of nu de ge-
hele productie van Pottendijk ingezet voor de waterstof fabriek in Emmen (GZI); wat GS hiervan vindt; 
wat GS hier aan kan doen en wat de consequenties zijn voor andere wind- en zonneparken in Drenthe 
en de RES? 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft als reactie dat het primair de bedoeling is dat de GZI wordt gevoed door 
het zonnepark dat op de locatie van GZI Next komt. Wanneer er op een later moment extra groene 
stroom nodig mocht zijn voor de GZI, dan wordt het van het net gehaald. Het college ervaart zowel de 
verduurzaming van Shell door aankoop van Pottendijk als de ontwikkeling van GZI als positief. Het 
maakt niet uit voor de RES, want Pottendijk is en blijft onderdeel uitmaken van de Drentse RES. 
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5. Ingekomen stukken Statencommissie Omgevingsbeleid 
 
Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A1 t/m A21, B1 t/m B25. Er zijn door 6 fracties een 
aantal vragen gesteld bij dit agendapunt. 
 
 
A1. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
Vraag D66: Zijn de provinciale doelen concreet geformuleerd in te behalen prestaties? Zo ja wat wa-
ren de concrete doelen en zijn ze behaald? Zo nee zijn/worden concrete doelen in het nieuwe uitvoe-
ringsprogramma opgenomen? 
 
Gedeputeerde Kuipers geeft als reactie dat hij deze vragen meeneemt bij de agendering van deze 
brief door de PvdD. 
 
A3. Besluit IPO-bestuur over Route 35 (brief van 1 december 2020) 
Vraag PvdA: Binnen Route 35 lezen we dat er mogelijk extra vermogen verdeeld moet worden over de 
Nederlandse provincies als er niet aan 35 TWh gerealiseerd wordt binnen de totale RES-sen. Graag 
horen wij van het college of zij terug wil koppelen naar PS wanneer dit actueel wordt en de uitgangs-
punten van PS onder druk komt te staan en hoe hierop te handelen. 
 
Vraag CDA: Kan de gedeputeerde aangeven hoe groot de kans is dat de RES-regio Drenthe in een 
situatie terechtkomt van een restopgave? 
 
Vraag PVV: Hoe staat GS hierin, dreigt Drenthe alsnog een wingewest te worden voor duurzame 
energie? 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft als reactie aan dat hij PS zeker zal terugkoppelen wanneer er mogelijk 
extra vermogen verdeeld moeten worden. Het college gaat echter niet voor meer, maar uiteindelijk 
gaat het Rijk daarover. Dus als het aan GS ligt, is dit het en blijft het.   
 
A5. Zesde Voortgangsrapportage Natuur 
Vraag PvdD: Is GS bereid om de evaluatie van het PNP in 2021 zelf te agenderen voor een Staten-
vergadering? Zo nee, waarom niet?  
 
Gedeputeerde Jumelet  geeft als reactie dat GS dit niet zelf zal agenderen, omdat een Statenstuk een 
besluit is en een besluit is hier niet aan de orde. GS zal PS via een brief informeren over de evaluatie  
en dan is het aan PS om het wel of  niet te agenderen. 
 
A8. Afronding Vitaal Platteland 
Vragen CDA: Volgt er na de afronding van het Programma Vitaal Platteland nog een evaluatie en zo 
ja, wanneer? Op welke wijze wordt het resterende bedrag van 1 miljoen euro ingezet? Is het niet ge-
bruikelijk dat na afronding van een programma het resterende geld terug gaat naar de algemene Re-
serve? 
 
Vraag PvdD: Is er een evaluatie van het Programma Vitaal Platteland gedaan, of zal dat worden ge-
daan? Krijgen we die als PS ook te lezen en wat wordt er van meegenomen in de lopende program-
ma's?  
 
Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat Vitaal Platteland een programma voor leefbaarheid was en dat 
wordt afgerond. Dat staat in de brief. Daar is soms wat verwarring over, omdat in IPO-verband een vi-
taal platteland gekoppeld is aan de ontwikkeling van natuur en landelijk gebied. Gedeputeerde Kui-
pers stelt voor om de vragen schriftelijk te beantwoorden, zodat er iets nader kan worden ingaan op 
de besteding van die laatste middelen.  
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A10. Uitvoeringsprogramma Natuur  
Vraag PVV: Kunnen de middelen uit de 300 miljoen euro die tot en met 2030 beschikbaar gesteld wor-
den uit de brief van LNV ook gebruikt worden voor dekking van de door GS aangekondigde tekorten 
op de realisatie van het Natuurpact? 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat GS met het ministerie een afspraak maakt, een zogenaamde 
SPUK, een sociale uitkering over het nieuwe programma Natuur. Daar is niet aan de orde dat de te-
korten worden gedekt of afgedekt die gaan over de afspraken vanuit het Natuurpact. Dus het ant-
woord is nee. 
 
A11 en B21. Respectievelijk aanwijzing risicogebied wolf en instellen subsidieregeling en B21 
Brief van Stichting NowolvesBenelux over financiële steun 
Vraag D66: Graag horen we wat de huidige stand van zaken is. 
 
Vraag PvdD: Waarom is er door GS gekozen voor een beperkt gebied als de wolf overal in Drenthe 
kan voorkomen?  
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er op 8 januari een constructief gesprek heeft plaatsgevonden 
met de gebiedscommissie. Daar is afgesproken dat er versneld een tweede stap zou worden ingezet, 
wat betreft openstellen van een subsidieregeling. Op de vraag van PvdD geeft Jumelet de reactie dat 
GS de Gebiedscommissie in dezen volgt. 
 
A12. Gevolgen coronavirus 
Vraag PvdD: Is het mogelijk dat de overblijvende Coronagelden een andere bestemming krijgen?  
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat pas kan dan nadat de Staten daartoe besloten hebben. Het is overi-
gens nog te vroeg om vast te kunnen stellen of er coronagelden overblijven. 
 
A15. Uitvoering motie M 2019-25 verduurzamen boerderijen Drentslandschap (brief van 15 de-
cember 2020) 
Vraag D66: We zijn benieuwd of in het overleg met NMF en LTO ook gebleken is of er concrete vraag 
naar ondersteuning is gekomen? 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat die vraag om ondersteuning niet is gekomen en verwacht die 
ook niet meer. 
 
A17. Afdoening toezegging gedaan in OGB van 21 oktober over onderzoeken van subsidiëren 
isolatiemateriaal  
Vraag GroenLinks: Kan een volgende regeling ruimhartiger worden ingestoken? En hebben wij daar 
als provincie invloed op?  
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat de hele campagne nog loopt. Als provincie hebben we geen in-
vloed op de regeling, alleen dat we er gebruik van kunnen maken en dat doen we optimaal.  
 
A21. Brief van GS en ministerie van LNV over de transitie van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid in de Landbouw en Visserijraad 
Vraag PVV: Heeft GS aandacht voor het belang van een gelijk speelveld van de Landbouwsector bin-
nen Europa en gaat GS dit bewaken binnen dat overleg? 
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat GS hier uiteraard aandacht voor heeft. 
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B1. Brief van SNN van 3 december 2020 ober Brief aan Vaste Kamercommissies BZK en I&W 
(Nota overleg MIRT)  
Vraag GroenLinks: waarom wordt de Nedersaksenlijn niet genoemd?  
 
Gedeputeerde Bijl  geeft aan de Nedersaksenlijn, zeker na het aannemen van de motie door de Sta-
ten en ook met de hele discussie over het Deltaplan van het Noorden, onontbeerlijk zal zijn in het ver-
volg van dit soort zaken. GS zal er daarom op toezien dat de Nedersaksenlijn ook op een goede ma-
nier in het vervolg vermeld gaat worden. 
 
B6. Dorpsbelangen Dwingeloo van 6 december over Inrichting, beheer en onderhoud rotondes 
Vraag GroenLinks: Kunnen participatie initiatieven zoals deze een meer welwillende houding vanuit de 
provincie verwachten? 
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan deze brief door het CDA wordt geagendeerd en daarom wordt deze 
vraag door GS meegenomen bij de beantwoording. 
 
B18. Stichting GAS DrOvF (4 januari 2021) 
Vraag D66: Bent u met plaatselijk belang Vledderveen en stichting GAS DrOvF van mening dat het 
ministerie onvoldoende voorlichting en informatie aan omwonenden heeft verstrekt? Bent u van me-
ning dat het ministerie hier tekort is geschoten? Zo nee waarom niet en zo ja welke acties hebt u on-
dernomen? 
 
Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat er inmiddels schriftelijke vragen zijn gesteld en deze vragen van 
D66 neemt GS bij de beantwoording daarvan mee. 
 
B24. Brief over de veiligheid buspassagiers 
Vraag PVV: hoe wordt de sociale veiligheid van de buspassagiers in Drenthe en Groningen door het 
OV-bureau en GS geborgd? Dit wordt toch niet alleen aan de politie overgelaten? Hoe wordt er met 
de (on)veiligheidsmeldingen van chauffeurs en passagiers omgegaan? 
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat daar bij het OV-bureau alle aandacht voor is. Driewekelijks vindt er 
overleg plaats met de Qbuzz over de veiligheid. Het beeld laat zien dat er weliswaar wat kleinere inci-
denten zijn, maar dat er geen aanleiding is om te spreken van een structureel probleem.  
 
Daarnaast wil het CDA de volgende brieven agenderen voor eerstvolgende OGB-vergadering: 
− B6. Brief van Dorpsbelangen Dwingeloo van 6 december 2020 
− B18. Brief van Stichting GasDrOvf van 4 januari 2021 
 
Daarnaast wil de PvdD de volgende brieven agenderen voor eerstvolgende OGB-vergadering: 
− A1. Evaluatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
− A9. Bossenstrategie inclusief B14 Brief van Bos- en bomenbescherming van 10 december en 

B15. Brief van de heer E. Arnolds van 11 december over Nota Bos van de Toekomst 
 
Toezeggingen: 
 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat de vragen gesteld over A8. Afronding Vitaal Platteland  schrifte-
lijke worden beantwoord.  
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6.  NRK rapport ‘Drenthe, de oerprovincie van Nederland, de marketing van het toerisme’;  
 Statenstuk 2020-978 
 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. De conclusies van Gedeputeerde Staten met betrekking tot afhandeling van de aanbevelingen 

van de Noordelijke Rekenkamer, zoals vermeld in de bestuurlijke reactie op bladzijde 65-68, over 
te nemen. 

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

 
Bij dit agendapunt geeft het NRK korte toelichting een korte toelichting op het rapport en wordt door 
een aantal statenleden een aantal vragen aan het NRK gesteld. Namens de Rekenkamer zijn aanwe-
zig: mevrouw Beukers, voorzitter college NRK; de heer Van der Bij, collegelid en de heer Schaap se-
cretaris-directeur 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als A-stuk gaat naar de PS-
vergadering van 3 februari 2021. 
 
 
7. Evaluatie en vervolg TopDutch campagne; brief van het college van Gedeputeerde Staten 

van 10 november 2020 
 
Geagendeerd op verzoek van de fracties van de PVV, JA21 en FvD. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt voordat de opdracht definitief wordt gegund 
voor een eventuele voorzetting van de campagne.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het onderwerp op dit moment voldoende be-
handeld is. 
 
 
8. Concept werkplan 2021 Sociale Agenda; brief van het college van Gedeputeerde Staten 

van 22 december 2021 
 
Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie van D66. Gevraagd wordt een zienswijze. 
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat het definitieve werkplan ter informatie naar de commissie gaat 
 
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 pro-
jecten (voor de zomer). 
 
De volgende opmerkingen neemt de gedeputeerde mee ‘onder de arm’ als zienswijze naar het defini-
tieve op te stellen werkplan: de opmerking over de vorm van het werkplan en hoe gedetailleerd die is 
en hoe GS dat nog kan versterken; dat de verschillende tranches iets scherper worden uitgelicht over 
wanneer er een herbeoordeling moet komen of niet; en over het project Kansen voor kinderen, dat 
wordt nog iets scherper afgebakend hoe de relatie met de Regio Deal is.  
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9. Investeringsagenda PLUS 2020-2023 kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie; Statenstuk 
2020-975 

 
Gevraagd wordt te besluiten: 
1. in te stemmen met het investeringskader kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie als onderdeel 

van de Investeringsagenda PLUS 2020-2023;  
2. de voor het thema Toerisme & Recreatie toegedeelde middelen uit de Investeringsagenda PLUS 

2020-2023 van € 9.000.000,-- definitief beschikbaar te stellen onder programma 9 en te dekken 
uit de Reserve Investeringsagenda; 

3. de begroting op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 
Toezeggingen 
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 on-
dermijning.  
 
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. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat naar de 
PS-vergadering van 3 februari 2021. 
 
 
10. Drentse Duitslandagenda 2020-2023; Statenstuk 2020-967 
 
Gevraagd wordt: 
− de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 vast te stellen. 
 
Toezegging 
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat hij uitzoekt hoe het zit met wonen in Duitsland en werken in een 
sociale werkplaats in Nederland. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als B-stuk doorgaat naar de 
PS-vergadering van 3 februari 2021. De CU komt met een amendement. 
 
 
11. Besluitenlijst van de vergadering 9 december 2020 en de lijst van toezeggingen 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De lijst van toezeggingen wordt conform aangepast.  
 
 
12. Ingekomen stukken 
 
Voorhangprocedure C1. Bij brief van 15 december jl. stelt het college van GS aan PS voor om 
incidentele subsidies te verlenen aan CMO STAMM, Zorgbelang Drenthe, SportDrenthe en 
Stichting Leren en Leven van respectievelijk € 230.000,-- , € 160.000,--, € 150.000,-- en € 150.000. 
 
Het CDA heeft een verhelderende vraag over zowel C1 als C2. In beide brieven worden subsidies toe-
gekend aan SportDrenthe en het is voor de CDA-fractie niet duidelijk hoe de in beide brieven ge-
noemde bedragen voor SportDrenthe zich tot elkaar verhouden. Kan het GS de bedragen voor Sport-
Drenthe toelichten?  
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Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat in de Sociale begroting het programma ‘Drenthe beweegt’ is op-
genomen en ‘Drenthe beweegt’ is belegd bij Sport Drenthe. Dat wordt dus gefinancierd vanuit de Soci-
ale Agenda. In dat kader is Sport Drenthe ook een systeeminstelling en staat in het rijtje van brief C.1. 
Dat is dus € 150.000 voor Sport Drenthe, specifiek voor de uitvoering van ‘Drenthe beweegt’. Daar-
naast voert Sport Drenthe een aantal andere activiteiten uit, waarvoor jaarlijks subsidie wordt aange-
vraagd. En dan staat in brief C.2.  
 
Toezeggingen 
Gedeputeerde Brink doet de toezegging dat hij schriftelijk verduidelijkende informatie verstrekt over de 
voorgenomen subsidiebijdrage aan SportDrenthe in 2021. 
 
De voorzitter concludeert dat GS kan overgaan tot subsidieverlening. 
 
 
Voorhangprocedure C2. Bij brief van 8 december jl. stelt het college van GS aan PS voor om 
om € 195.000,-- subsidie te verlenen aan SportDrenthe. 
Hierover had ook de VVD een verhelderende vraag. Er wordt € 15.000 extra subsidie verstrekt voor 
het anders organiseren van het SportGala i.v.m. corona. De VVD had juist verwacht dat het organise-
ren van een niet fysieke SportGala vele malen goedkoper zou zijn dan een Gala oude stijl. Hoe zit dat 
precies? 
 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat Sport Drenthe heeft besloten om af te zien van het normale gala, 
zoals dat altijd is in een theaterzaal en dat digitaal te gaan doen. GS gaat ervan uit dat dat inderdaad 
minder kosten met zich meebrengt en indien dat geld over is zal het terugkomen naar de provincie. 
 
De voorzitter concludeert dat GS kan overgaan tot subsidieverlening. 
 
 
Brieven LIS A en B  
 
A1. Reactie op Managementletter 2020 (brief van 8 december 2020) 
Vraag D66: Onder het kopje inkopen, punt 4 (geen procedure voor centrale vastlegging prestatieleve-
ring). Betreft dit ook de registratie van circulaire inkoop? 
 
Vraag PvdD: Kunnen we een overzicht krijgen van aanbevelingen met daarbij welke aanbevelingen 
wel/niet worden overgenomen en hoe ze worden overgenomen? En kan dit overzicht als ingekomen 
stuk op de volgende FCBE vergadering worden opgenomen?  
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het antwoord op de vraag van D66 het antwoord nee is. Het gaat om 
de inkoop in brede zin. Een uitgebreide toelichting op de inkoop is te vinden op pagina 32 van de Ma-
nagementletter. De gedeputeerde is bereidt, mocht D66 dat willen, daar apart ben hen op terug te ko-
men. Het overzicht waar de PvdD omvraagt is opgenomen in de reactie van 8 december 2020 van het 
college en is te vinden in de Managementletter vanaf pagina 29. 
 
B3. Brief van Centrum Management Coevorden van 19 november 2020 
Vraag CDA: Coevorden is natuurlijk geen Emmen of Assen maar ook, met alle respect, geen Beilen of 
Roden. Hoe houdt het college voldoende rekening met de belangen en ambities/mogelijkheden van 
mogelijk tussen wal en schip vallende steden zoals Coevorden? 
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Gedeputeerde Brink geeft aan dat ook het college vindt dat steden als Coevorden inderdaad niet tus-
sen wal en schip mogen raken. De HRK Plus is er niet voor niets, € 600.000, terwijl voor Beilen en Ro-
den € 250.000 beschikbaar is gesteld. Daarnaast is er nog de gewone HRK, dus GS kijkt wel degelijk 
mee met Coevorden en de opgaven die er liggen. 
 
A5. Subsidieregeling drugsafval 2021-2024 
Vraag PvdD: Waarom wordt er een maximaal subsidiebedrag gehanteerd terwijl particulieren voor 
100% gecompenseerd  zouden moeten worden? Hoe zit het met eventuele indirecte kosten bijvoor-
beeld reiniging van bodem of water? Waarom krijgt Drents Landschap maar 50% van de kosten ver-
goed?  
 
Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat er een maximumbedrag wordt gehanteerd, omdat de ervaring 
leert dat het zo’n bedrag ongeveer zal zijn om de opruiming te verzorgen van het drugsafval. Het ant-
woord op de tweede vraag is dat ook de kosten van bodemverontreiniging subsidiabel zijn. Het ant-
woord op de laatste vraag is dat het Drents landschap een publiekrechtelijke organisatie is. Deze cate-
gorie, volgens de landelijke modelregeling, krijgt 50% van de kosten vergoed. Echter er is een uitzon-
dering daarop. Dat is namelijk dat Staatsbosbeheer als het TBO, Terrein Beherende Organisatie, wel 
100% krijgt vergoed. Gedeputeerde Brink gaat kijken of er daar toch op de een of andere manier een 
mouw aan is te passen, maar dat zal dan ook weer met andere provincies moeten gebeuren.  
 
A8. Rapportage 3e kwartaal 2020 en Begroting 2021 GAE  
Vraag PvdD: Heeft de Provincie Drenthe als aandeelhouder GAE ingestemd met aanvullende subsidie 
voor de brandweerkazerne van een half miljoen en een krediet van 7 miljoen?  
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat de Provincie als aandeelhouder alleen heeft ingestemd met de Ex-
ploitatiebegroting 2021. Pas als er meer duidelijkheid is over de verdere gang van zaken op Gronin-
gen Airport Eelde komen de andere investeringen terug op de agenda. 
 
A9. Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 27 fe-
bruari 2019 over onderzoek mogelijkheid opheffing geheimhouding stukken WMD 
Vraag PvdD: Kan GS met PS delen wat zij van dit dossier hebben geleerd en welke zaken nu veran-
derd zijn? 
 
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat er inmiddels een hele andere WMD staat dan 10 jaar geleden. Bijna 
alle nevenactiviteiten zijn afgestoten en de hele governance zoals die voor de affaire was georgani-
seerd is anders dan nu.  
 
B5. Brief van INretail van 15 januari over Dringende oproep - Help winkelondernemers overle-
ven! 
Vraag JA21: In de brief van InRetail wordt een oproep aan alle overheden gedaan om ondernemers te 
helpen. Aandacht wordt met name gevraagd voor winkelondernemers. InRetail doet een dringend ap-
pel op ,ook de provincie Drenthe, om in mogelijkheden te denken ... Wat zou de provincie voor de 
Drentse winkeliers kunnen doen?  
 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat de provincie vanaf het begin van de crisis samen met de gemeen-
ten heeft geprobeerd de lokale lasten te verlichten. Ook via het Binnenstadsfonds wordt geprobeerd 
de binnensteden beter en leefbaarder te maken en dat gaat allemaal ook ten goede komen aan de on-
dernemers. En dat allemaal aangevuld met coaching, ondersteuning, Webinars, de digitale agenda, 
probeert de provincie er alles aan te doen om ondernemers te ondersteunen wat binnen de mogelijk-
heden ligt. 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld. 
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13. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
De heer Dekken (CDA) geeft bij de volgende commissievergadering een terugkoppeling op een af-
spraak met het bestuur van SNN over informatievoorziening richting de Statenleden. Dit overleg komt 
voort uit het Statenberaad Noordelijke Samenwerking. 
 
 
14. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 16.25 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 3 maart 2021. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
3 maart 2021. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 20 januari 2021 
     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Banenbehoefte 
energiesector 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om bij de netwerkbedrijven na 
te gaan wat de banenbehoefte in de energiesector kan 
betekenen voor Drenthe. 
 

24-06-2020 28-10-2020 √ LIS A1 GS-brief van 19 januari 2021 

2. Consequenties 
beleidsregels op 
doelvermogen 

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra 
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de 
consequenties van deze nieuwe beleidsregels op bijvoorbeeld 
het doelvermogen? 
 

09-09-2020 09-12-2020  

3.. Advies Goede 
ondersteuning, sterke 
democratie 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat het college schriftelijk terug 
komt op de vraag of ze de adviezen onderschrijft of overneemt 
die staan in de brief B.5, Advies Goede ondersteuning, sterke 
democratie.  

09-12-2020 20-01-2021 √ LIS A8 GS-brief van 9 februari 2021 

4. 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  

5. Definitief werkplan Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat het definitieve werkplan ter 
informatie naar de commissie gaat 

20-01-2021 01-04-2021  

6. Wonen in Duitsland en 
werken in sociale 
werkplaats in Nederland 

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat hij uitzoekt hoe het zit met 
wonen in Duitsland en werken in een sociale werkplaats in 
Nederland. 

20-01-2021  √ Afgehandeld door doorsturen mail van 
Gedeputeerde Stelpstra op 18-02-2021 

7. Verduidelijking 
subsidiebijdrage 
SportDrenthe 

Gedeputeerde Brink doet de toezegging dat hij schriftelijk 
verduidelijkende informatie verstrekt over de voorgenomen 
subsidiebijdrage aan SportDrenthe in 2021.  

20-01-2021  √ Afgehandeld door doorsturen mail van 
Gedeputeerde Brink op 26-01-2021 
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Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 
1. Evaluatie NICE-Matters 
 

Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICE-
matters te evalueren en de Staten hierover te informeren.  
 

30-10-2019 01-04-2021 Stand van zaken d.d. 20 januari 2021 
 
Verwachting is dat de evaluatie half maart naar de 
Staten wordt gestuurd. Einddatum afdoening daarom 
op 1-04-2021 gezet.  

2. 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. 
 

3. 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 

4. Digitale toegankelijkheid Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale 
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale 
Agenda. 
 

09-09-2020 01-04-2021  

5. 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  

6. 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. 
 

7. 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  
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8. 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  

9. 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  

10. 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  

 
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.  

M2019–29 
Eurovisie Songfestival en 
Beste Sportregio van 
Europa 

Verzoekt het college om: 
Zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en 
zich op te geven voor het onthalen van tenminste 1 van de 41 
deelnemende landen voor het vervaardigen van een 
introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival 2020 met als 
thema Drenthe Beste Sportregio van Europa 2020 en 
hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te 
stellen.  
 

PS 18-12-2019 01-05-2021 √ LIS A7 GS-brief van 2 februari 2021 

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 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.  

M2020-30 
Jongerenadviesraad 

Verzoekt het college om: 
Om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en 
te komen tot goede spelregels om hun invloed op het 
provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten 
over de voortgang te informeren. 

PS 11-11-2020 01-03-2021  

M2020-34 
Frisse start na corona 

Verzoekt het college om: 
Op heel korte termijn een regeling op te stellen, uit te werken 
en te publiceren. 

PS 11-11-2020 01-03-2021 √ LIS A2 GS-brief van 19 januari 2021 
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