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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 10 september 2014 
 
 
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 
DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 
adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 
 
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 10 september (deze vergadering) is 
als bijlage opgenomen bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 
J.J. Baltes (VVD) 
M.A.M. Berends (PvdA) tot agendapunt 10 
J.A. van Dalen (D66) vanaf 9.22 uur 
mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
W. van Heusden (ChristenUnie) 
A. Huizing (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
K. Kuipers (GroenLinks)  
F. van Lookeren Campagne (D66) tot 12.30 uur 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
H. van de Pol (CDA) 
mevrouw G. Seinen (CDA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
H.J. van der Ven (CDA) 
 
mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 

Voorts aanwezig de leden van GS: 
R.W. Munniksma (PvdA), bij agendapunt 14 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H. Brink (VVD) 
H.H. van de Boer (VVD) tot agendapunt 7 en 
bij agendapunt 12, nr. 10 
 
 
Afwezig: 
mevrouw J.H. Fokkens (SP) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Mevrouw Smits (SP) stelt voor agendapunt 3 en 4 samen te voegen. De commissie gaan hiermee 
akkoord en de agenda wordt als volgt vastgesteld.  
 
3. Eindrapportage onderzoek financiering jeugdzorg Mededelingen;  

brief van het college van Gedeputeerde Staten van 23 april 2014 
4. Statenstuk 2014-631, Intrekking Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe 2012 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties hebben geen bezwaren tegen de intrekking van de Subsidieverordening jeugdzorg Dren-
the 2012. Ten aanzien van de eindrapportage onderzoek financiering jeugdzorg maken de PvdA en 
de SP zich zorgen over de gevolgen voor de wachtlijsten door de verwachte afname van het budget. 
De PvdA vraagt zich af wat er wordt bedoeld met het genoemde acceptabele kwaliteitsverlies. Verder 
informeert de fractie naar een artikel in het Dagblad van het Noorden over problemen met het per-
soonsgebonden budget. Meerdere fracties sluiten bij deze vraag aan. GroenLinks vindt het fijn dat er 
tot 2017 geen financiële problemen zijn, maar wil weten of nu al gekeken wordt naar de financiering in 
de jaren daarna. Zowel Groen Links als de SP willen weten hoe het komt dat er in Drenthe verhou-
dingsgewijs meer kinderen gebruik maken van de jeugdzorg ten opzichte van de rest van Nederland. 
De PVV heeft landelijk kenbaar gemaakt dat zij zich zorgen maakt over de ontwikkelingen binnen de 
jeugdzorg. Het CDA is voor gespreide verantwoordelijkheid binnen de jeugdzorg. D66 vraagt zich af in 
hoeverre de provincie als begeleider betrokken is bij de gemeenten na de transitie. De VVD vindt dat 
de onderhandelingen met het collectief over de zorginkoop niet goed loopt en maakt zich zorgen of de 
kleine zorgverlener wel voldoet aan de gestelde criteria.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk: is van mening dat het goed loopt in Drenthe en geeft complimenten aan 
de mensen en organisaties in het werkveld. De gedeputeerde geeft aan dat in fase 1, de komende 2 
jaar, goede afspraken zijn gemaakt tussen de betrokkenen. Het knelpunt zit in fase 2 wanneer er een 
objectieve verdeelcriterium komt. De gedeputeerde deelt mee dat de provincie naar behoefte een 
helpende hand aan de gemeenten zal uitsteken. Verder zal uitgezocht worden waarom er in Drenthe 
zo veel gebruik wordt gemaakt van de jeugdzorg. Er zijn hem geen signalen bekend van misbruik van 
het persoonsgebonden budget, ook gelet op het feit dat de provincie hier geen bevoegdheid in heeft. 
De gedeputeerde geeft aan dat er certificeringseisen zijn gesteld aan de grote en de kleine zorgverle-
ners. Hij zal de gemeenten oproepen om dezelfde eisen te stellen bij de onderhandelingen. 
Ten aanzien van de berichten in de kranten geeft de gedeputeerde aan dat dit slaat op andere delen 
in Nederland. Hij heeft geen signalen ontvangen dat wat er in de kranten staat op Drenthe slaat.  
De gedeputeerde zal de brief aan de gemeenten over dit onderwerp meenemen naar het bestuurlijk 
overleg.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe een slotontmoeting te organiseren over de gezamenlijke zorg 
voor de jeugd voor de provincie en gemeenten. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de status van Statenstuk 2014-631 Intrek- 
king Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe 2012) kan worden gewijzigd in de A-status.  
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5. Rapport Berenschot: "Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting 
Energy Valley"; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 10 juni 2014 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
Groen Links vraagt zich af of er al een vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden en stelt voor om, in-
dien dat het geval is, het agendapunt in te trekken. Het CDA, de PvdA, de VVD, D66 en de CU willen 
de stand van zaken weten ongeacht of er een vervolgonderzoek is geweest. De SP stelt als eis dat er 
een formalisering komt van een bestuurlijk overleg Noord Nederland komt. De PVV en D66 willen een 
inhoudelijke bespreking van het rapport.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer: geeft aan dat er twee rapporten zijn, het rapport van de NRK en het rap-
port van Berenschot, en dat er geen vervolgonderzoek zal plaatsvinden. De twee rapporten hebben 
geleid tot een scheiding van verantwoordelijkheden bij Energy Valley, tot een toevoeging van een 
Adviesraad en een aanscherping van de wijze van rapporteren. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt de volgende keer geagen-
deerd zal worden met een onderbouwing van de PVV en dat het rapport dan inhoudelijk besproken zal 
worden. 
 
6. Stand van zaken extra maatregelen pakket onderwijs-arbeidsmarkt 2013/2014  

(Versnellingsagenda 2.0) en actuele ontwikkelingen rond het onderwerp arbeidsmarkt  
en human capital; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 11 juni 2014 

 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD heeft vertrouwen in de rol van het projectenbureau en hoopt op snelle resultaten, maar vraagt 
zich wel af of de coördinatie op orde is. Groen Links vindt de rol van de provincie als verbinder een 
goed initiatief, maar is van mening dat dit niet altijd goed werkt. Ze wil graag in het najaar terugkomen 
op de voortzetting van de versnellingsagenda. De fractie van Groen Links vraagt verder of GS iets kan 
betekenen voor het behouden van banen bij de GGZ. Zowel de PvdA als GL willen iets doen aan de 
laaggeletterdheid in Drenthe. De SP vindt dat er nodeloos werkgelegenheid verdwijnt en vraagt zich af 
hoe het kan dat er geen belangstelling was voor de aangeboden stageplaatsen. Verder vindt zij de 
leermeester-methode een goede manier om de werkgelegenheid te bevorderen. De Christen Unie zet 
zich in voor gewoon werk voor de gewone Drent. De fractie verwacht dat GS zich initiërend blijft inzet-
ten en gaat er van uit dat de Staten geïnformeerd zullen worden over de inzet van Europese midde-
len. De PVV zou willen dat de provincie een initiërende rol neemt om werkgevers te informeren over 
de subsidiemogelijkheden voor het inzetten van jongeren op de arbeidsmarkt. De fractie vraagt zich 
verder af welke rol het projectenbureau speelt en is van mening dat deze zich te veel richt op het lob-
byen. De fractie stelt voor een studiebijeenkomst te organiseren over laaggeletterdheid en dan ook de 
mogelijke link tussen laaggeletterdheid en het spreken van de Drentse taal aan de orde te stellen. D66 
vraagt zich af of het ook mogelijk om Drentse jongeren leer-werk plekken aan te bieden in Duitsland. 
Verder vraagt de fractie zich af of GS het technasium-onderwijs wil bevorderen. De PvdA wil weten of 
er al resultaten zijn naar aanleiding van het rapport “Vierkant voor werk”. Het CDA wil weten of de 
provincie zicht heeft op dan wel een rol speelt in toekomstige werkgelegenheidsimpulsen.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk: antwoordt dat er in Drenthe vier arbeidsmarktregio’s zijn en dat de pro-
vincie formeel geen positie heeft in dit beleidsveld. Hij geeft aan dat hij met de Duitslandagenda, wel-
ke is verankerd in “Vierkant voor werk”, bezig is en van plan is een kwartiermaker in te zetten, waarbij 
hij wel afhankelijk is van de betrokken partners. Verder wordt gewerkt aan de afstemming van de sec-
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torplannen binnen het techniekpact. De landbouw zal in de breedte worden meegenomen. Hij geeft 
aan dat het mogelijk is om middelen in Duitsland te besteden aan leerling-meester project. De gede-
puteerde stelt dat lobbyen een aspect is van de positionering van het projectenbureau en vraagt de 
fracties dit enige tijd te gunnen.  
De gedeputeerde geeft aan dat hij het betreurt dat er weinig statenleden zijn ingegaan op de uitnodi-
ging voor Emmen Culinair en roept de staten op meer bij elkaar komen om elkaar te spreken en te 
leren kennen.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt voldoende is besproken.  
 
7. Statenstuk 2014-630, Marketing en promotie van Drenthe/Marketing Drenthe 2015-2018 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Met uitzondering van de PVV en de SP stemmen de fracties in met het Statenstuk. De PvdA vraagt 
zich af of de marketing van Geopark Hondsrug is afgestemd met Marketing Drenthe en vindt dat bij 
gezamenlijke marketing meer winst is te boeken. De VVD is blij met de consistente lijn en wil graag 
een slimmere bundeling van activiteiten. De PVV zou willen dat Marketing Drenthe actie onderneemt 
op de negatieve berichtgeving van de laatste tijd. Groen Links wil doorgaan op het ingezette pad. De 
fractie vraagt zich af wat de invloed is van de bezuinigingen. De Christen Unie vindt dat Marketing 
Drenthe moet inzetten op het heroveren van de eerste plaats als fietsprovincie. De fractie mist infor-
matie over de samenwerking met anderen. Het CDA vraagt zich af of Drenthe klaar is voor de beter 
bestedende toerist en denkt dat er andere accenten gelegd moeten gaan worden. De SP heeft twijfel 
bij rol van marketing en vraagt zich af of de toevoeging van wonen en werken goed is geweest. D66 
vindt het interessant om te weten wat de marketing oplevert. Verder zou de fractie graag meer aan-
dacht voor de Duitse grensregio’s willen hebben.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk vindt het knap wat Marketing Drenthe kan doen met de beschikbare 
middelen. Hij geeft aan dat er afstemming plaatsvindt met Geopark Hondsrug en dat er wordt samen-
gewerkt de partners in het veld en dat gesproken wordt over een stevigere samenwerking. De gede-
puteerde vindt marketing belangrijk omdat het niet alleen gaat om het product wat wordt geleverd, 
maar dat het ook gaat om het neerzetten van een product. Marketing Drenthe is nu bezig om pro-
jecten te starten met partners in Duitsland. De gedeputeerde vindt de marketing in Drenthe een goed 
voorbeeld voor de omliggende provincies.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de status van Statenstuk 2014-630, Marke-
ting en promotie van Drenthe/Marketing Drenthe 2015-2018 de B-status behoudt.  
 
8. Statenstuk 2014-633, 1e Financiële actualisatie 2014/3e wijziging Begroting 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties zijn allen positief over het voorliggende stuk. De PvdA concludeert uit het stuk dat de be-
steding van gelden regelmatig vertraging oploopt en ziet dit graag terug komen bij de begroting. Groen 
Links heeft een technische vraag. Het CDA ziet een uitstekend resultaat welke gevoed wordt door 
eerdere uit de reserve genomen gelden. Het valt de PVV op hoe moeilijk het is om de financierings-
stromen duidelijk in beeld te krijgen. De SP is blij met het resultaat, maar heeft wel moeite met de 
overschotten.  
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van Der Tuuk erkent dat onderbesteding een probleem is en doet het voorstel dit in de 
BCA aan de orde te stellen. Hij is van mening dat de provincie een gezonde financiële situatie heeft, 
doordat eerder gedurfd is te snijden. Dit goede resultaat zit volgens de gedeputeerde in de samen-
werking met partners.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging en desgevraagd stemt de commissie in met het voorstel om de  
B-status van het stuk te wijzigen in de A-status. 
 
9. Ontwikkelingen in het sensorcluster; brief van het college van Gedeputeerde Staten van  

10 juni 2014  
 
- Sensor Universe; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 28 mei 2014 over beantwoor-
ding vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Statenfractie D66 
 
De voorzitter geeft aan dat de commissie op 9 september 2014, één dag voor deze vergadering, een 
brief van GS heeft ontvangen over dit onderwerp en verzoekt GS zich in het vervolg te houden aan de 
afgesproken procedures.  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat hij de brief nog heeft toegezonden aan de commissie, zo-
dat zij op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken. Hij geeft aan te willen voorkomen dat er al-
leen naar formele procedures wordt gekeken, zowel vanuit de commissie als vanuit GS.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Het CDA is positief over de ontwikkelingen binnen het cluster en vindt dat partijen gezamenlijk moeten 
optrekken in hun lobby bij Brussel. De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en heeft vragen 
over de continuïteit. De fractie verzoekt om een document aan het eind van het jaar waarin het verle-
den en de consequenties voor de toekomst worden beschreven. D66 vraagt zich af of er in de praktijk 
iets is veranderd sinds 18 maart en vindt dat het lijkt dat het college een verkeerde focus had. De SP 
is niet ongelukkig met de terughoudende rol van de provincie. Groen Links wil graag goed op de hoog-
te gehouden worden van alle ontwikkelingen. De Christen Unie vindt de omschakeling naar een meer 
faciliterende rol een goede zaak. De PVV vraagt zich af wat gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. 
De fractie is blij dat bedrijven als Fokker en Philips betrokken zijn bij de ontwikkelingen. De PvdA stelt 
uitbreiding met andere onderwijsinstellingen voor en ziet ook graag een document aan het einde van 
het jaar omtrent de verwachtingen. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan het einde van het contract al jaren geleden is gesteld. Hij heeft 
besloten om de verantwoordelijkheden nu bij het veld te laten, ook gelet op het rapport van de NRK 
waarin wordt aangegeven dat de provincie zich terughoudend moet opstellen. Hij heeft vertrouwen in 
de grote spelers in dit veld, zoals bijvoorbeeld IBM, Fokker en Philips. Hij wil de verantwoordelijkheden 
laten bij het veld, maar tegelijkertijd betrokken blijven. Er is nog steeds subsidiegeld beschikbaar voor 
dit cluster, bij voorkeur voor concrete projecten. Alle MKB bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen 
betrokken worden bij de uitbreiding van dit cluster.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe in november een bijeenkomst over de HTSM-cluster te organi-
seren.  
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe voor het eind van het jaar met een rapport te komen over de 
financiële verantwoording van Sensor Universe.  
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De voorzitter sluit de beraadslaging.  
 
10. RSP; monitoring IGO Atalanta Emmen; brief van het college van Gedeputeerde Staten 
 van 19 augustus 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties spreken allen hun zorgen uit over de financiën van het project en vragen zich af wat de 
risico’s voor de provincie zijn. De PVV vraagt zich af of GS zich ook zorgen maken over de financiële 
situatie in dit project, zoals bijvoorbeeld dat DPE-Next niet in staat is de gemeentelijke lening terug te 
betalen. De VVD vraagt duidelijkheid over de rol van de WMD voor wat betreft het warmtenet. De pro-
vincie heeft hierbij ook een toezichthoudende rol als aandeelhouder. Groen Links en de PvdA doen 
beiden een oproep meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. Christen Unie wil weten hoe het 
met de REP-middelen staat. Het CDA wacht de ontwikkelingen af.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat er gescheiden rollen en verantwoordelijkheden zijn en dat 
goed gekeken moet worden naar de provinciale verantwoordelijkheden, zoals een degelijke monito-
ring en sturing bij de beschikbaar gestelde subsidiegelden. De financiële problemen zijn volgens de 
gedeputeerde niet groter geworden, maar inzichtelijker. De gedeputeerde zal in een eerstvolgende 
algemene vergadering van aandeelhouders duidelijkheid vragen over de WMD. Verder zal gekeken 
worden over de handhaving van aanbestedingsregels. De gedeputeerde is van mening dat er vooruit-
gang is geboekt over de duurzaamheid en geeft aan dit in een volgende rapportage duidelijker zal 
worden weergeven. 
Gedeputeerde Brink zegt dat de provincie in grote projecten altijd financieel risico neemt.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat hij duidelijkheid zal proberen te krijgen over de rol van de 
WMD met betrekking tot warmtenet en dit in zal brengen in de algemene vergadering van aandeel-
houders. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende is besproken.  
 
11. Initiatiefvoorstel, Statenstuk 2014-637; Werkwijze PS bij rapporten Noordelijke  

Rekenkamer 
 
De heer Hemsteede (PvdA) geeft een toelichting op het initiatiefvoorstel.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties complimenteren de initiatiefnemers voor het maken van het statenstuk, maar de meerder-
heid van de fracties is het niet eens met de conclusies zoals gesteld in het statenstuk. Groen Links is 
het eens met de gedachte om meer te doen met de adviezen van de NRK maar vindt dat de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van de adviezen van de NRK bij GS ligt. Het CDA zou graag een 
evaluatie willen hebben over het dualistische stelsel, maar aangezien de provincie hier niet over gaat 
geeft de fractie een signaal af. De VVD vindt dat de NRK als eerste het rapport moet kunnen toelich-
ten. Verder stelt zij voor de behandeling van dit stuk op te willen schuiven en de uitkomsten van het 
rapport van de NRK, welke op 24 september aanstaande wordt gepresenteerd, te betrekken bij deze 
discussie. De Christen Unie, de SP en D66 sluiten zich hierbij aan. De Christen Unie vindt dat goed 
gekeken moet worden naar de verantwoordelijkheden van zowel PS als GS bij de rapportages van de 
NRK. De SP benadrukt dat PS gaat over de kaderstelling en controle en dat GS gaat over de uitvoe-
ring. Verder vindt de fractie dat goed gekeken moet worden naar de rol van de NRK in dit geheel. De 
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PVV vindt dat het statenstuk voorbij gaat aan de gescheiden rollen en verantwoordelijkheden van PS 
en GS. De fractie stelt dat de NRK altijd rapporteert aan PS en dat GS verantwoordelijk is voor de 
uitvoering, als de aanbevelingen worden overgenomen. 
 
Gedeputeerde Brink merkt op dat er geen ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden over de uitkomsten 
met betrekking tot de subsidies. 
 
Samenvattende reactie van de heer Hemsteede en heer Huizinga (PvdA) 
De initiatiefnemers nemen het voorstel van de meerderheid van de commissie over om de behande-
ling uit te stellen zodat de uitkomsten van het rapport van de NRK van 24 september bij de behande-
ling betrokken kan worden. Ze benadrukken dat het niet gaat om een motie van wantrouwen richting 
GS, maar om duidelijkheid over besluitvorming rondom de aanbevelingen. De initiatiefnemers trekken 
het voorstel terug en zullen een nieuw statenstuk over dit onderwerp agenderen voor de eerstvolgen-
de vergadering, waarbij dan een splitsing gemaakt zal worden tussen de uitkomst met betrekking tot 
de subsidies en de bespreking van de uitkomsten van de rapportage van de NRK. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het agendapunt wordt teruggetrokken van de 
agenda van PS van 24 september en dat dit onderwerp weer geagendeerd zal worden voor een vol-
gende vergadering, zodat de uitkomsten van de rapportage van de NRK van 24 september en de 
zienswijze van de fracties daarop bij de behandeling betrokken kunnen worden. 
 
12. Samenvatting vergadering 18 juni 2014 en de lijst van toezeggingen 
De samenvatting van de vergadering van 18 juni 2014 wordt vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 
gehecht. 
 
13. Ingekomen stukken 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De voorzitter attendeert de commissie er op zij aan kunnen geven of er bedenkingen zijn over de 
voorgenomen kredietsubsidie aan Energy Challenges (A5). Er zijn geen bedenkingen.  
 
De fractie van de SP wil de stand van zaken weten rondom Biblionet (B5) 
De voorzitter geeft aan dat een werkbezoek aan Biblionet wordt voorbereid. (JSt: werkbezoek 
4 november 2014) 
 
De fractie van D66 vraagt of GS het eens is dat sturing bij GAE NV via de Raad van Commissarissen 
moet lopen(A3) 
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat juridisch advies is opgevraagd over sturingsmogelijkheden 
en dat de huidige lijn correct is.  
 
De fractie van D66 vraagt wanneer de staten een rapportage over het Uitvoeringsbesluit stimulering 
herontwikkeling en herbestemming vastgoed (A4) kunnen ontvangen. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat vraag wanneer de staten een rapportage over het Uitvoe-
ringsbesluit stimulering herontwikkeling en herbestemming vastgoed (A4) kunnen ontvangen zal wor-
den voorgelegd aan gedeputeerde Munniksma aangezien dit zijn portefeuille is. 
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De fractie van D66 vraagt waarom de brief van 2 juli 2014 over Regionale omroep op de lis staat aan-
gezien de provincie geen bevoegdheid meer heeft over de Regionale omroep (A6).  
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt dat de provincie inderdaad geen bevoegdheid heeft, maar vindt dat 
alle ingekomen stukken op de lis dienen te komen. 
 
De fractie van D66 vraagt wat het risico voor de provincie Drenthe met betrekking tot de jaarrekening 
van Libau (B11).  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe uit te zoeken wat het risico voor de provincie Drenthe met be-
trekking tot de jaarrekening van Libau. 
 
De fractie van PvdA stelt voor om aan het eind van dit jaar een bijeenkomst met de directeur te orga-
niseren over de ontwikkeling van de adaptieve netwerkorganisatie in verband met de veranderende rol 
van de overheid (B8).  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink doet de toezegging een bijeenkomst over de ontwikkeling van de adaptieve net-
werkorganisatie in verband met de veranderende rol van de overheid te organiseren.  
 
De fractie van de PvdA vraagt het jaarverslag 2013 van Libau (B11) te agenderen voor de volgende 
vergadering op 29 oktober 2014 en zal met een onderbouwing komen.  
 
De fractie van de PvdA vraagt de brief van Biblionet over het jaarverslag 2013 te agenderen voor de 
volgende vergadering op 29 oktober 2014 en zal met een onderbouwing komen(B5) 
(JSt. 13.10 2014: de PvdA heeft aangegeven dat niet de brief van Biblionet maar de brief van GS over 
de ontwikkelingen bibliotheekbeleid van 27 augustus bedoeld was om te agenderen. De agenda van 
10 september is hier inmiddels op aangepast) 
 
14. Rondvraag 
De fractie van de PvdA vraagt of het mogelijk is om de Drentse bevolking, naast de bestuurders en 
direct betrokkenen, uit te nodigen voor de uitreiking van de Culturele prijs van Drenthe.  
Gedeputeerde Munniksma antwoordt dat dit zal gebeuren bij een volgende uitreiking.  
 
15. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden en verbonden partijen 
IPO:  
De PvdA vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de betekenis van het IPO voor de provin-
cie.  
SNN:  
De fractie van de PvdA vraagt of er vanuit GS ook initiatieven zijn voor versterking van de regionale 
economie.  
Gedeputeerde Van der Tuuk antwoordt dat de afstemming hierover plaatsvindt bij het SNN 
 
De fractie van de PvdA wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de gebiedsagenda’s.  
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er afstemming plaatsvindt met het ministerie en dat eind september 
hierover overleg is.  
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat het lijkt alsof Brussel niet akkoord gaat met het huidige 
Operationeel Plan EFRO en het zal melden zodra er meer duidelijkheid over is.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
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De gedeputeerde Brink zegt toe na de BO-MIRT een informatieve bijeenkomst te organiseren over de 
stand van zaken van de gebiedsagenda’s.  
 
EU: 
De gedeputeerde Brink deelt mee dat van 6 tot en met 9 oktober de Open Days in Brussel plaatsvin-
den. Hij is positief verrast over de deelname van Drentse gemeenteraadsleden en statenleden aan het 
programma.  
Volgende week komt de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa op bezoek 
om voorgelicht te worden op het gebied van Energie.  
 
Verbonden partijen: 
Er zijn geen mededelingen.  
 
16. Mededelingen 
De voorzitter wijst de statenleden op de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontbijtsessie over de 
participatiewet op woensdag 24 september om 7.45 uur.  
 
17. Sluiting 
De voorzitter bedankt de heer Van de Ven voor zijn inbreng in en aan de commissie.  
De vergadering wordt gesloten om 16.35 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 oktober 2014. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
29 oktober 2014, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie , 10 september 2014  
  
   
Naam Omschrijving  Startdatum  Einddatum  Stand van zaken  
  
Statencommissie korte termijn  
1. Woningmarkt offensief Gedeputeerde Munniksma zegt toe voor de 

begrotingsbehandeling 2015 een schriftelijke reactie te geven 
op de vraag wat het Woningmarktoffensief tot nu toe heeft 
opgeleverd. 

14.05.2014 14.10.2014 √ Is beantwoord bij brief van 10 

september 2014 

2. DLG  Gedeputeerde Munniksma zegt toe om indien wordt gekozen 
voor de DLG taken een verbonden partij op te richten, PS 
hierbij zullen worden betrokken in een vroegtijdig stadium.  
PS zullen sowieso worden geïnformeerd over de keus die GS 
maakt mbt het onderbrengen van de DLG taken (eigen 
organisatie of shared-service) 
 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat er een statenstuk komt 
over de ontwikkelingen bij de DLG zodat PS hierbij betrokken 
worden. 

14.05.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.09.2014 

10.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-2014 

√ Bijeenkomst over stavaza gehouden 

op 27 augustus.  
 
 
 
 
 
 
Er volgt een statenstuk zodat PS bij de 
ontwikkelingen worden betrokken.  
 

3. Subsidieregeling 
Breedband 
(PS) 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat per 2 juni de 
subsidieregeling voor breedbandactiviteiten van start zal gaan 
in Drenthe 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat er een statenstuk 
komt over de 2e fase inzake de subsidieregeling breedband. 

28.05.2014 
 
 
 
 
10.09.2014 

10.09.2014 
 
 
 
 
10-12-2014 

De regeling is van start gegaan. 
 
 
 
 
Er komt een statenstuk over de 2e fase  

4. Proces Europese Fondsen 
(PS) 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe de discussie ‘proces 
Europese fondsen’ in de Statencommissie FCBE aan de orde te 
stellen (n.a.v. brief Europese fondsen om te komen tot concrete 
invulling) 

28.05.2014 10.09.2014 SG: bijeenkomst is gepland op 29 
oktober 2014 

5. Hunebedinformatie 
centrum 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe in gesprek te gaan met het 
hunebedinformatiecentrum om meer inzicht te krijgen in de 
financiële situatie van het erfgoedcentrum 
 
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten schriftelijk te 

28.05.2014 
 
 
 
 

10.09.2014 
 
 
 
 

√ Op 20 juni en 20 augustus is overleg 

geweest. Geen sombere financiële 
situatie. Komt nog derde gesprek.  
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informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot 
de financiële situatie van het hunebedinformatiecentrum. 

10.09.2014 31-10-2014 √ Beantwoord bij brief van 10-09-2014 

 
6. Kei-programma Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe de vraag over de 

verdeling tussen privaat en publieke investering van het KEI-
programma schriftelijk te zullen beantwoorden 

18.06.2014 10.09.2014 De commissie zal schriftelijk worden 
geïnformeerd.  

7. Techniekpact on Tour Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat de Statencommissie 
FCBE wordt uitgenodigd voor de Techniekpact on Tour. 

18.06.2014 10.09.2014 Eind januari of begin februari vindt een 
bijeenkomst onderwijsarbeidsmarkt 
plaats. De uitnodiging aan de commissie 
volgt.  

8. Informatie voorafgaand 
aan Techniekpact on Tour 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat voorafgaande aan de 
Techniekpact on Tour de commissie informatie ontvangt over: 

• evaluatie van de technasia,; hoe hebben deze 
gefunctioneerd 

• analyse van stageplaatsen 
• paraplu overzicht van de kwartiermaker in het 

onderwijsveld (onderwijs en arbeidsmarkt) 

18.06.2014 10.09.2014 De informatie zal tegelijkertijd met de 
uitnodiging worden toegezonden. 

9. ING Rapporten Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat met de 
Statencommissie FCBE in een aparte sessie zal worden 
gesproken over de ING rapport(en) ‘Visie op regio’s’ 

18.06.2014 10.09.2014 Naar alle waarschijnlijk zal begin 
volgend jaar een inhoudelijke middag 
worden georganiseerd. 

10. Jeugdzorg Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe een slotontmoeting te 
organiseren over de gezamenlijke zorg voor de jeugd voor de 
provincie en gemeenten. 
 

10.09.2014 31.12.2014 √ De is een bijeenkomst gepland op 3 

december. 

11. Sensorcluster Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe een bijeenkomst 
over de HTSM-cluster te organiseren 

10.09.2014 30.11.2014 √ Er is voorlopig een bijeenkomst 

gepland op 5 november 2014  
12. Sensorcluster Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe met een rapport te 

komen over de financiële verantwoording van Sensor 
Universe. 

10.09.2014 31.12.2014  

13. WMD Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat hij duidelijkheid 
zal proberen te krijgen over de rol van de WMD met 
betrekking tot warmtenet en dit in zal brengen in de 
algemene vergadering van aandeelhouders 

10-09-2014 10-12-2014  

14. Uitvoeringsbesluit 
stimulering herontwikkeling 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat vraag wanneer 
de staten een rapportage over het Uitvoeringsbesluit 

10-09-2014 10-12-2014  
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en herbestemming vastgoed stimulering herontwikkeling en herbestemming vastgoed 
(A4) kunnen ontvangen zal worden voorgelegd aan 
gedeputeerde Munniksma aangezien dit zijn portefeuille 
is. 

15. Jaarrekening Libau Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe uit te zoeken wat 
het risico voor de provincie Drenthe met betrekking tot de 
jaarrekening van Libau. 
 

10-09-2014 10-12-2014  

16. Veranderende rol 
overheid 

Gedeputeerde Brink doet de toezegging een bijeenkomst 
over de ontwikkeling van de adaptieve 
netwerkorganisatie in verband met de veranderende rol 
van de overheid te organiseren.  
 

10-09-2014 10-12-2014  

17. SNN De gedeputeerde Brink zegt toe na de BO-MIRT een 
informatieve bijeenkomst te organiseren over de stand 
van zaken van de gebiedsagenda’s.  

10.09.2014 10-12-2014  

 
 
Statencommissie lange termijn  
1. Revolverend Financieren Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe om zodra het 

revolverend financieren is uitgewerkt en geland in de 
diverse programma’s bepaald zal worden wanneer 
evaluatie aan de orde is. 

12.12.2012 12.06.12.2013 
 
 
 
 
 
15.01.2014 
15.01.2015 

B&F 19/6:Ovv ged. vd Tuuk wordt 
de einddatum verschoven omdat 
de evaluatie later zal 
plaatsvinden. De cie. stemt hier 
mee in. 
 
FCBE 15/1: wanneer het 
operationeel gaat worden volgt 
een evaluatie, op dit moment nog 
minimaal gebruik van gemaakt en 
is een evaluatie niet zinvol. Om 
die reden wordt de einddatum van 
de toezegging verlengd. 
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2. RUD; stemverhouding 
(PS) 

 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om bij majeure 
financiële beslissingen te bepleiten dat de 
stemverhouding wordt bepaald aan de hand van de 
financiële inbreng van de onderscheidende partners 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 
 

FCBE 6/11: Ovv ged. vd Boer 
wordt de termijn verschoven naar 
31.12.2014; de cie. stemt hier 
mee in. 

3. RUD; AB/DB en Raad van 
opdrachtgevers 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om in het kader 
van de actieve informatieplicht de staten te 
informeren over de ontwikkelingen van het AB/DB 
en de Raad van opdrachtgevers 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 

FCBE 6/11: Ovv ged. vd Boer 
wordt de termijn verschoven naar 
31.12.2014; de cie. stemt hier 
mee in. 
 

4. Begroting en Europa Gedeputeerde Brink: zegt toe dat in de begroting 2015 
zichtbaar aandacht wordt geschonken aan Europa 

06.11.2013 
 

01.11.2014  
5. Begroting; visie en uitdaging 
(PS) 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat GS komen met 
een begroting met visie en uitdaging inclusief voorstellen 
van GS. 

28.05.2014 
(PS) 

15.11.2014  

6. Werk en banen in de bouw 
(PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe op het juiste moment 
in de commissie FCBE met een updat over de stavaza 
over werk-banen in de bouw 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014  

7. Meertaligheid kinderen in 
Drenthe (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe onderzoek te doen 
naar de (on)mogelijkheden hoe het Drents kan bijdragen 
aan meertaligheid van kinderen 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014  

8, Leerstoel Drents (PS) Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een voorstel te 
komen betreffende de motie van D66 mbt het instellen van 
een leerstoel Drents (motie 2014-3) 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014  

 
 
Moties:  
M 2014-11; ‘Vierkant voor werk’ GS wordt verzocht het 

banenplan “Vierkant voor werk” 
te ondersteunen en waar 
mogelijk te betrekken bij de 
uitvoering van 
arbeidsmarktgerichte 
maatregelen in Drenthe en op 
alle mogelijke manieren in Den 
Haag onder de aandacht te 
brengen zodat de gevraagde 
middelen beschikbaar worden 
gesteld. 

PS 2 juli 2014; 31.12.2014  
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