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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 29 oktober 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 29 oktober is als bijlage opgenomen 
bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 
J.J. Baltes (VVD) 
M.A.M. Berends (PvdA) vanaf 13.20 uur 
J.A. van Dalen (D66)  
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) 
A. Kerstholt (VVD) 
J.N. Kuipers (Groen Links) tot 13.00 uur 
K. Kuipers (GroenLinks)  
J.A.M. Mentink (CDA) 
K. Neutel (CDA) tot 13.00 uur 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
H. van de Pol (CDA) tot 12.10 en vanaf 16.15 uur 
mevrouw G. Seinen (CDA) 
mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 
J. Smits (VVD) 
mevrouw L.A. Smits (SP) tot 14.10 uur 
T. Stelpstra (ChristenUnie) 
mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 
N.A. Uppelschoten (PVV) tot 14.00 uur 
E.R. Veenstra (PvdA) vanaf 12.23 uur 
B. Vorenkamp (PVV) 
 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
H.H. van de Boer (VVD) 
H. Brink (VVD) tot 14.10 uur 
R.W. Munniksma (PvdA) tot 13.00 uur 
A. van der Tuuk (PvdA) tot 14.10 uur 
 
Afwezig: 
mevrouw E.H. Philips (PVV) 
mevrouw J.H. Fokkens (SP) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
 
 



1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Vorenkamp mevrouw Philips (PVV) zal 
vervangen. Verder heet zij enkele leden van de Statencommissie OGB welkom, welke zijn uitgenodigd 
voor de bespreking van de begroting. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
Op verzoek van de fractie van de SP worden de agendapunt 3 en 4, respectievelijk 2" bestuursrappor-
tage 2014 / 4e wijziging Begroting 2014 en Begroting 2015 en Nota van aanbieding gezamenlijk be-
handeld. 
 
GS heeft aangegeven agendapunt 5, Statenstuk 2014-635, Wijziging Verordening rechtspositie gede-
puteerden, statenleden en commissieleden ten behoeve van de Commissie Leefomgeving en de Ad-
viescommissie Cultuur, te willen intrekken wegens nader beraad. De commissie geeft echter aan eni-
ge vragen over dit agendapunt te hebben. (zie ook punt 5 van deze samenvatting) 
De agenda wordt verder conform voorstel vastgesteld.  
 
3. Statenstuk 2014-641, 2e Bestuursrapportage 2014 / 4e wijziging Begroting 2014 
4. Statenstuk 2014-640, Begroting 2015 en Nota van aanbieding 
 
De voorzitter geeft aan dat de brieven A4 (hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe), A5 (be-
antwoording technische vragen) en B9 (breedband in buitengebieden) van de lijst ingekomen stukken 
betrokken worden bij de bespreking van deze agendapunten. Zij verzoekt de leden zich te beperken 
tot het debat en zich te onthouden van technische vragen. Voor het stellen van technische vragen is 
schriftelijken in het zogenaamd inloopspreekuur ruimte gegeven. 
 
Voorafgaand aan de bespreking biedt gedeputeerde Van der Tuuk zijn excuses aan voor de te late 
beantwoording van de technische vragen aan de statencommissie. De meeste fracties geven aan 
hierdoor nog enige aanvullende technische vragen te hebben. 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties geven hun complimenten aan het college en de ambtenaren voor de procedure rondom 
het opstellen van de financiële stukken.  
Alle fracties kunnen in stemmen met de 2e Bestuursrapportage. Een enkele vraag over de bestuurs-
rapportage wordt meegenomen in de bespreking van de begroting.  
 
De PvdA begrijpt het stimuleringsprogramma voor de Duitse taal, maar wil graag informatie over dit 
programma m.b.t. de Drentse taal. Verder wil de fractie weten wat met positieve grondhouding t.a.v. 
de trauma helikopter en GAE wordt bedoeld. Met betrekking tot de begroting wil de PvdA graag een 
toelichting op de REP-middelen voor de gemeente Emmen en meer informatie over het kenniscentrum 
topsportevenementen. De fractie vraagt zich m.b.t. de woningvoorraad verplegings- en verzorgingste-
huizen af of het college mogelijkheden ziet om zich met partners beter voor te bereiden op de nieuwe 
vraag i.v.m. de vergrijzing. Ze wenst concrete informatie over de samenwerking tussen de provincies 
m.b.t. de Noordervisie 2040. De fractie vraagt zich af hoe de ontwikkeling van de beheer- en ontwik-
kelopgave zal zijn en of de DLG in de toekomst ook kostendekkend zal zijn. De VVD sluit zich hierbij 
aan. Verder wil de PvdA meer zicht op de resultaten van het projectenbureau. Als laatste noemt de 
PvdA de gezonde organisatie. Graag wil zij hierover geïnformeerd worden, wat is de stand van zaken 
en wat is er bereikt? 
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Het CDA wil weten waarom er een vrijval bij het onderhoud museum is terwijl de kosten niet dalen. De 
fractie is niet tevreden met de gekregen antwoorden op de door hen gestelde technische vragen m.b.t. 
de toename van de apparaatskosten en de kwaliteitsimpuls. De fractie is verder benieuwd naar de 
relatie tussen een slanke en flexibele organisatie en de grote investering in ICT infrastructuur. Het 
CDA wenst inzicht in de verwerking van de kosten van inhuur van derden en wil graag meer informatie 
over de transitie van de DLG, wanneer zijn de Staten bij dit laatste onderdeel aan zet? 
 
De VVD wil meer grip op de besteding van de reserve Europese cofinanciering en wil dat dit ten gun-
ste komt van Vitaal Platteland. Europa zou zichtbaarder in de begroting moeten worden.  De fractie 
vraagt zich af of het klopt dat er geen geoormerkt geld zit in de begroting die de coördinatie binnen 
Europa ondersteunt. Verder is de VVD blij met het initiatief m.b.t. glasvezel ziet de verdere uitwerking 
in januari 2015 met belangstelling tegemoet. De fractie zegt dat het wellicht tijd is voor een fundamen-
tele discussie over betaalbare exploitatie van het openbaar vervoer. De fractie houdt een pleidooi voor 
regionale economische samenwerking.  
 
De PVV vraagt zich af of het Deurzerdiep ook valt onder de limitatieve grondwaterheffing. Verder zet 
de fractie vraagtekens bij het extra in zetten van € 10.2 miljoen voor 2015, terwijl dit geld voor het 
grootste deel door een nieuw college zal worden gebruikt. De fractie stelt voor deze middelen onder-
deel te laten zijn van de collegeonderhandelingen. De fractie vraagt zich af hoe veel daadwerkelijk is 
bezuinigd met “Donker Drenthe” en wil weten hoe in deze is gekeken naar de verkeersveiligheid. De 
fractie vindt dat in de begroting niet is terug te vinden wat de gevolgen zijn in de personele sfeer bij 
het afstoten van een beleidsgebied. De PVV pleit verder voor een studiemiddag over Drents, Duits en 
sociale afkomst. Ten aanzien van de Pas-regeling vraagt de fractie zich af hoe de tegenstrijdige be-
langen in evenwicht gebracht kunnen worden. Windturbines leveren volgens de PVV geen reductie 
van CO2-uitstoot of minder gebruik van fossiele brandstoffen op. De fractie vindt dat Drenthe bekend 
moet komen te staan als de provincie zonder windenergie. De fractie vraagt verder aandacht voor de 
maakindustrie in Drenthe.  
 
De Christen Unie is van mening dat de nieuwe begroting ruimte biedt voor het nieuwe college. De 
fractie vindt dat de provincie niet alleen op de regie moet zitten, maar ook actie moet ondernemen. De 
fractie vraagt aandacht voor regionale economie. Met betrekking tot Vitaal Drenthe betreurt de Chris-
ten Unie het dat alleen thema’s worden benoemd en vindt dat dit concreter kan. De fractie vindt dat, 
afgezien van hun principiële standpunt, het goed is dat winkels één dag in de week gesloten zijn. Ten 
aanzien van de energieagenda is de fractie van mening dat goed gekeken moet worden naar het 
draagvlak voor alternatieve energie. In het financiële kader mist de Christen Unie een meerjarenvisie, 
20 – 30 jaar vooruitkijken, ondanks een toezegging hierover. De Christen Unie wil graag op korte ter-
mijn, januari /februari 2015, een notitie waarin een visie ligt voor de langere termijn. 
 
D66 vraagt zich af wat er bereikt is met Vitaal Platteland en of de risico’s van de verbonden partijen 
duidelijk is. Verder wil de fractie meer kerngegevens zien bijvoorbeeld over de werkloosheid. D66 
vraagt zich af of met bestuurders in ‘Drenthe goed bestuurd’ ook statenleden worden bedoeld. Er 
wordt in de begroting gestreefd naar 80% nakomen van de gestelde normen in het Kwaliteitshandvest. 
De fractie vraagt zich af welk handvest dit betreft en waarom dit niet op 100% is gesteld.  
De fractie wil verder graag weten wat de prioriteiten zijn met betrekking tot de mobiliteit. De fractie is 
blij met de toename van het gebruik van LED-verlichting en wil graag meer weten over de kosten en 
de baten zowel qua financiën als qua CO2 uitstoot. D66 wenst verder meer concrete informatie over 
de nieuwe rol en taken van de provincie bij de natuureducatie, bilbionet en de blauw-groene diensten. 
Over de RSP vraagt D66 of over het bekende “gat van 17 miljoen” in Emmen meer bekend is. De uit-
werking van de motie innovatiekracht wordt in de begroting gemist.  
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De SP wil structureel geld vrijmaken voor organisatieontwikkeling ten behoeve van scholing en mobili-
teit en vindt dat de kosten voor het onderzoek door bureau Marple niet ten laste hiervan mogen ko-
men. De fractie wil verder weten wat de incidentele uitgaven zijn ten laste van de mobiliteit en vraagt 
meer aandacht voor een goed waterbeheer. De fractie waardeert de inzet van de provincie ter onder-
steuning van gemeenten voor de jeugdzorg. De fractie wenst geïnformeerd te worden over het verloop 
van het MKB-fonds. De fractie vraagt of decentralisatie-uitkeringen verwerkt zijn in de middelen voor 
bedrijfsvoering. Als laatste wenst de fractie meer informatie over de koppeling van WSW bedrijven met 
recreatieve bedrijven. De fractie wenst meer informatie over het projectenbureau Drenthe. De fractie 
kondigt een motie aan voor de besteding van de reserve Erica-Ter Apel.  
 
Groen Links stelt voor om de doelen uit de begroting 2016 SMART te formuleren. De fractie zou graag 
willen dat de ambities voor het openbaar vervoer omhoog gaan en overweegt een motie voor extra 
budget voor het openbaar vervoer. De fractie geeft aan geen antwoord te hebben gekregen op haar 
technische vraag over de samenwerking met K&C en kunstencentra. Groen Links wil graag meer in-
formatie over de bezuinigingen binnen het sociale domein en vraagt waarom er geen korting is toege-
past op Huus van de Toal en wat het plan van aanpak is met betrekking tot de laaggeletterdheid. Ver-
der wil de fractie graag een statenstuk over de DLG. De fractie wil meer aandacht voor ideeën met 
betrekking tot groene energie en vindt het niet goed dat er geen geld is gereserveerd voor groene 
handhaving. Groen Links pleit voor 100% fair trade catering in het provinciehuis en 100% groene au-
to’s.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk bedankt de commissie voor de complimenten. De gedeputeerde geeft 
aan dat gewerkt wordt aan het op een juiste manier wegzetten van de REP-middelen. Verder zal een 
evenementenkalender worden opgesteld in samenwerking met RTV-Drenthe. GS is dankbaar voor de 
positieve woorden over de overschotten, maar zal de afwijking van minder van 1 % in de gaten hou-
den. De knelpunten in de regionale samenwerking komen aan de orde in ‘Vierkant voor werk’ en er is 
een dialoog gaande met de betrokken partijen. De gedeputeerde vindt de opmerking over de maakin-
dustrie interessant en zal dit delen met anderen. Ten aanzien van het sociale domein geeft de gede-
puteerde aan dat hij met de partners in het veld blijft werken aan dit thema. Er is verder aandacht voor 
de risico’s van de verbonden partijen. Laaggeletterdheid is geen primaire taak van de provincie, maar 
wel van groot belang voor de inzetbaarheid van de Drentse beroepsbevolking. Het vraagstuk van de 
“17 miljoen” RSP gelden is een vraagstuk van de gemeente Emmen. GS is hierover wel in gesprek 
geweest met de gemeente. De gedeputeerde geeft aan dat hij de vragen van de staten serieus neemt, 
maar dat hij wegens tijdsgebrek niet in staat is om op alle onderwerpen in te gaan. 
 
Gedeputeerde Brink zegt dat de medewerkers van de DLG naar alle waarschijnlijkheid per 1 maart in 
het provinciehuis gehuisvest zullen zijn. De kosten hiervan bedragen € 75.000,-- conform de afspra-
ken met het Rijk en dit zal via een inverdienmodel weer terug komen. Hij geeft aan met een brief te 
komen over de vorm van DLG op lange termijn. De kosten voor de kwaliteitsimpuls, ad 4 x € 500.000,-
, worden onder meer ingezet door het inhuren van nieuwe kennis. De gedeputeerde geeft aan dat bij 
het verdwijnen van een taak binnen een beleidsterrein dit niet altijd automatisch leidt tot vermindering 
van het aantal fte’s, maar dat ambtenaren ook ingezet kunnen worden binnen andere beleidsterrei-
nen. De vastgestelde directiebrief wordt uitgevoerd. De directie moet ook de ruimte krijgen om dit uit te 
voeren. De gedeputeerde deelt de zorg dat het openbaar vervoer onder druk komt te staan. Hij geeft 
aan dat samen met gemeenten gekeken wordt naar verbeteringen door het opzetten van een pilot. 
Met betrekking tot de reducering van 30% van de bestaande verlichting geeft de gedeputeerde aan 
dat GS dit heeft uitgevoerd in opdracht van PS. GS kijkt hierbij ook naar verduurzaming van de ver-
lichting. De gedeputeerde geeft aan dat Drenthe juist voorop loopt met betrekking tot groene handha-
ving en als voorbeeld geldt binnen Nederland.  
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Gedeputeerde Munniksma geeft aan dat met de woningcorporaties en gemeenten gesproken wordt 
over de woningvoorraad en de verpleeg- en verzorgingstehuizen. De gedeputeerde geeft aan dat het 
winkelbestand fors is veranderd ten gevolge van de krimp en internet en heeft begrip voor de zorg 
over de 24-uurs economie welke een zware wissel trekt op het gezin. Met betrekking tot de PAS geeft 
de gedeputeerde aan dat het hier juist de bedoeling is om de tegengestelde belangen in evenwicht te 
krijgen. Ten aanzien van de WSW geeft hij aan dat gemeenten een handreiking wordt geboden om zo 
werk te creëren voor de doelgroep. Verder deelt de gedeputeerde mee dat er toekomstgerichte af-
spraken worden gemaakt met K&C en Compenta. De gedeputeerde stelt voor om een Statenontmoe-
ting (lees bijeenkomst) te organiseren over Drents, Duits en grensoverschrijding.  
 
Gedeputeerde Van de Boer stelt voor de beantwoording van de vragen over Biblionet en Attero te 
behandelen bij de desbetreffende agendapunten. De commissie gaat hiermee akkoord.  
De gedeputeerde geeft aan dat waterbeheer en de kwaliteit van het drinkwater van primair belang is 
en als doorlopend agendapunt wordt besproken in het bestuurlijk overleg met de WMD, Waterschap-
pen en Vitens. Bij ingrepen in de ondergrond is aandacht voor de kwaliteit van het drinkwater. Bij het 
Deurzerdiep, waar peilverhoging een rol speelt, wordt generiek beleid toegepast. De gedeputeerde 
bevestigd dat duurzaamheid begint bij de jeugd en dat er op scholen hier ook aandacht voor is. De 
ontwikkelingen omtrent duurzaamheid, bijvoorbeeld led-verlichting, worden op de voet gevolgd en er 
wordt gekeken of er ook implementatie in bijvoorbeeld het Geo-park of het Hunebedcentrum kan 
plaatsvinden. De gedeputeerde deelt mee dat het wagenpark van de provincie onlangs is uitgebreid 
met auto’s op groen gas en dat er aandacht is voor uitbreiding van fair-trade producten bij de catering. 
Ten aanzien van bodemsanering deelt hij mee dat er een urgentieplan is welke afloopt in 2015. Het 
nieuwe plan zal gaan lopen voor de periode 2016-2020 en er kan nu nog geen inschatting gemaakt 
worden over de hoogte van de kosten.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe een presentatie over het projectenbureau Drenthe te organise-
ren.  
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met een voorstel voor de Presidiumvergadering van 10 novem-
ber te komen voor een inspiratiesessie over een langjarig visietraject voor de relevante ontwikkelingen 
die op de provincie afkomen tot bijvoorbeeld 2030. Hieruit kunnen vervolgens de financiële keuzes 
worden gemaakt. 
Gedeputeerde Brink zegt toe een informatiebijeenkomst over de brede doeluitkeringen (BDU) te orga-
niseren. 
Gedeputeerde Brink zegt toe de staten te informeren over de gevolgen van de vermindering van de 
bestaande verlichting, zowel qua financiën als qua uitstoot van CO2.  
Gedeputeerde Munniksma zegt een presentatie toe over de gezamenlijke agenda met betrokken ge-
meenten in Zuidoost Drenthe. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging en desgevraagd stemt de commissie in met het voorstel om de B-
status van het stuk 2014-641, 2e Bestuursrapportage 2014 / 4e wijziging Begroting 2014 te wijzigen in 
de A-status.  
Het Statenstuk 2014-640, Begroting 2015 en Nota van aanbieding behoudt de B-status.  
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5. Statenstuk 2014-635, Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, statenleden 
en commissieleden ten behoeve van de Commissie Leefomgeving en de Advies- 
commissie Cultuur 

 
Op verzoek van een aantal fracties wordt gelegenheid gegeven gedeputeerde Munniksma te bevra-
gen over het intrekken van dit Statenstuk.  
Het CDA en Groen Links vragen zich af waarom dit statenstuk voor de tweede keer wordt ingetrokken. 
Verder wil de fractie van Groen Links weten of de oude cultuurnota de basis is voor de gewenste ver-
hoging van de vergoeding. D66 ziet de evaluatie van de AFLO tegemoet. De PVV vraagt zich af of de 
lopende vergoedingen al verhoogd zijn. De VVD geeft aan dat het college op 18 juni jl. heeft toege-
zegd te komen met een overzicht van de bezoldigingen van diverse commissies. De fractie vraagt zich 
af wanneer de commissie dit kan verwachten. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Munniksma zegt dat de huidige commissie Leefomgeving werkt op basis van een an-
dere deskundigheid en dat daarom is gekeken naar een mogelijke verhoging van de vergoeding. Hij 
geeft aan dat de huidige vergoeding sinds 5 jaren wordt betaald en dat er geen hogere vergoeding 
wordt uitgekeerd. De gedeputeerde geeft aan dat het Statenstuk is teruggetrokken wegens nader be-
raad, ook gelet op de nog korte bestuursperiode van dit college.  
Er komt nog een presentatie van de Commissie Leefomgeving op 19 november a.s.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een brief te komen over de huidige gang van zaken bij de 
commissie Leefomgeving.  
 
De voorzitter sluit dit agendapunt. 
 
6. Statenstuk 2014-638, Wijziging Tarieventabel Verordening nazorgheffing stortplaatsen  
 provincie Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD vraagt zich af of het college de risico’s heeft ingeschat voor wat betreft de financiële kwaliteit 
van Waterland. Verder wil de fractie weten waarom het doelvermogen met 21 miljoen is verhoogd, 
wenst zij een korte uitleg over de hoogte van het ingeschatte rendement van 5% en vraagt zij waarom 
er verschillende bedragen worden genoemd voor het eigen vermogen. De VVD betreurt nog geen 
inzage te hebben gehad in het rapport Sanders en andere financiële gegevens. De PvdA, Groen Links 
en de SP hebben vragen over een mogelijke eerdere sluiting. De CU steunt het voorstel. De SP vraagt 
zich af hoe financiële monitoring over de komende 61 jaar kan worden georganiseerd.  
Het CDA wil weten hoe het doelvermogen tot stand kan komen bij een eerdere sluiting. De PVV vraagt 
zich af wat de financiële consequenties zijn als Attero over bijvoorbeeld 5 jaar wordt gesloten. D66 
vraagt zich af of wel gesproken kan worden over een éénmalige heffing  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer zegt dat de markt van de vuilverwerking in beweging is. Het is naar zijn 
zeggen niet de bedoeling de vuilverwerking eerder te sluiten, maar dat het door ontwikkelingen altijd 
anders kan lopen. De aansprakelijkheid kan bij de provincie komen te liggen en daarom is het nodig 
de risico’s in te schatten. De gedeputeerde geeft aan dat de hoogte van het doelvermogen op zich 
arbitrair is, maar dat deze is bepaald aan de hand van een rekenmodel en de inschatting van risico’s. 
De hoogte van de rentevoet wordt gemonitord en op basis van een onafhankelijke toets is deze op 5% 
gesteld.  
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Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten op een later moment te informeren over de verschillen 
in de genoemde bedragen van het eigenvermogen.  
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe het rapport Sanders ter beschikking te stellen aan de staten, 
waarbij mogelijke bedrijfsgevoelige informatie niet zal worden verstrekt. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de status van Statenstuk 2014-638, Wijzi-
ging Tarieventabel Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe de B-status behoudt.  
 
7. Statenstuk 2014-642, Voorstel RUD Drenthe betreffende een artikelwijziging in Gemeen-
 schappelijk Regeling RUD Drenthe 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD en de Christen Unie vragen zich af waarom een extra garantstelling nodig is aangezien het 
een gemeenschappelijke regeling betreft waarbij de deelnemers per definitie garant staan voor ver-
plichtingen. De VVD stelt voor het voorgestelde artikel uit te breiden met de zinsnede dat de directeur 
van de RUD Drenthe de mogelijkheid krijgt tot het aangaan van leningen onder de meest gunstige 
voorwaarden indien dit valt onder het bestaande mandaat. D66 vraagt naar de risico’s als dit voorstel 
wordt aangenomen. Groen Links attendeert op een voorstel bij de gemeente Meppel waarbij de raad 
juist wordt voorgesteld wel in te stemmen met de artikelwijziging en vraagt zich af wat de juiste beslis-
sing is. De SP en de PvdA hebben geen bezwaar tegen het voorstel. De PVV geeft aan moeite te 
hebben met de huidige situatie waarbij er geen sprake is van beperkte bevoegdheden.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer zegt dat de directeur van de in opbouw zijnde RUD Drenthe een financi-
eel mandaat heeft tot het sluiten van overeenkomsten tot maximaal € 100.000,- op basis van de huidi-
ge statuten. De voorliggende aanpassing betreft een verruiming van dit mandaat omdat mogelijk mid-
delen nodig zijn voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, hoewel de behoefte op dit moment niet actueel 
is. Het verzoek wordt aan alle 12 deelnemers voorgelegd, de reden waarom de gedeputeerde geen 
verzoek zal indienen om het artikel aan te passen zoals de VVD voorstelde, en besluitvorming vindt 
plaats in enkelvoudige meerderheid. GS wenst de besluitvorming van de RUD Drenthe in de praktijk, 
te bespreken in de eerstvolgende evaluatie  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging en desgevraagd stemt de commissie in met het voorstel om de B-
status van het Statenstuk 2014-642, Voorstel RUD Drenthe betreffende een artikelwijziging in Ge-
meenschappelijk Regeling RUD Drenthe te wijzigen in de A-status. 
 
8. Initiatiefvoorstel, Statenstuk 2014-637; HERZIEN, Werkwijze PS bij rapporten  
 Noordelijke Rekenkamer 
 
De heer Hemsteede licht in het kort de wijzigingen van het voorliggende stuk toe. De beide initiatief-
nemers van het stuk vinden dat de implementatie van de aanbevelingen van de NRK onvoldoende 
gewaarborgd zijn. Het statenstuk stelt een vervolgsysteem voor hoe de staten kunnen omgaan met 
dergelijke aanbevelingen. Een statenontmoeting over de aanbevelingen zal kunnen plaatsvinden in-
dien dat wordt gewenst.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD is het eens met de strekking van het voorstel zou moeten verbeteren, maar vindt de beschre-
ven route zeer omslachtig. Verder vindt de fractie dat de uitkomsten van een onderzoek van de NRK 
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niet moeten worden beïnvloed door organisaties met een belang in de uitkomsten van een onderzoek. 
D66 vindt het een goed voorstel en vindt de rapporten van de NRK zeer waardevol. De fractie vraagt 
zich af welke rol de organisaties moeten spelen. De Christen Unie gaat akkoord met het voorstel. 
Groen Links vindt een statenontmoeting niet zinvol en stelt voor het dictum hieromtrent aan te passen. 
De SP en de PVV steunen het voorstel met de aanpassing zoals voorgesteld door Groen Links. De 
PVV benadrukt dat het de rol van GS is om de aanbevelingen uit te voeren en ziet graag een monito-
ringssysteem zoals deze in de provincie Fryslân wordt toegepast. 
 
De heer Hemsteede bedankt de fracties voor de reacties en zal het dictum aanpassen zoals is voor-
gesteld.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het dictum van het van Statenstuk 2014-637; 
HERZIEN, Werkwijze PS bij rapporten Noordelijke Rekenkamer conform hetgeen is besproken zal 
worden aangepast en dat het statenstuk de B-status behoudt.  
 
9. 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 
 Opnieuw geagendeerd, dit maal op verzoek van de Statenfractie PVV 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PVV vindt de eerdere reactie van GS op dit agendapunt te mager en heeft daarom het stuk nog-
maals geagendeerd. De fractie vraagt zich af hoe grip gehouden kan worden op deze verbonden partij 
en vraagt om een statenstuk met aanbevelingen. Verder blijft de fractie enigszins wantrouwend gelet 
op het extreem hoge aantal afwijkingen en wenst de garantie dat iets dergelijks niet weer gebeurt. Het 
CDA wil graag duidelijkheid van GS over het vervolg van Energy Valley. De Christen Unie gaat er van 
uit dat GS verantwoording zal afleggen aan PS. De VVD en de PvdA vinden dat de voorgestelde wij-
zigingen in het rapport al geïmplementeerd zijn en hebben geen behoefte aan een statenstuk. De SP 
wil graag weten wat er al is bereikt en wat er nog moet gebeuren. D66 was in eerste instantie ge-
schrokken van de bevindingen en wil voor de toekomst dat ontwikkelingen hieromtrent inzichtelijk zijn 
voor PS. Groen Links geeft ook aan geschrokken te zijn van het rapport en is blij dat GS maatregelen 
heeft getroffen. De fracties stelt voor om kwesties van bijzonder belang in het vervolg op een afge-
sproken moment in de staten te bespreken. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer geeft aan dat GS de staten direct hebben geïnformeerd na het beschik-
baar komen van de documenten. Het nu voorliggende rapport is van mei 2014 de gedeputeerde geeft 
aan dat er diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo is de rol van de accounthouder en de subsidiever-
strekker verder uit elkaar gehaald en is het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland (BONN) een afstem-
mingsorgaan en niet een besluitvormend orgaan. De gedeputeerde zegt dat als GS een aanbeveling 
niet overnemen zij dit gemotiveerde kenbaar maken aan PS. GS heeft geen behoefte aan een staten-
stuk, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft aan geen garanties te kunnen geven of een der-
gelijke situatie van dubbele petten binnen één organisatie weer voorkomt.   
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt voldoende is besproken.  
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10. Ontwikkelingen bibliotheekbeleid; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 
 27 augustus 2014 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie PvdA 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De PvdA en de Groen Links vragen zich af of er een fusie komt tussen de bibliotheek-organisaties in 
het Noorden en vragen aandacht voor de verschillen in visie en cultuur. Verder wil de fractie van de 
PvdA weten of er al een visie/beslis-document is. D66 vindt het belangrijk dat de bibliotheken zich 
hechten aan een netwerk. De VVD ziet deze brief als informatief en vindt dat deze besproken kan 
worden bij een tussentijdse evaluatie. De SP maakt zich zorgen over de afbreuk van de bibliotheken 
en de mogelijke gevolgen voor de laaggeletterden in Drenthe. De PVV acht de bibliotheken van groot 
belang voor de samenleving. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van de Boer geeft aan dat er van een voorgenomen fusie geen sprake is, maar dat 
samenwerking tussen de drie noordelijke bibliotheekorganisaties onoverkomelijk is. Opschaling van 
het uitvoeringsniveau levert voordelen op en kan leiden tot verdere investeringen van de kerntaken. 
De provincie heeft op grond van artikel 16 Bibliotheekwet de verantwoordelijkheid voor leenverkeer en 
innovatie. De provincie behoudt het toezicht op de gemeenten, maar de gemeenten moeten zelf tot 
afspraken komen met Biblionet, binnen de gestelde kaders.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen informeren over het bibliotheekbeleid zodra er 
nieuwe concrete informatie beschikbaar is.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende is besproken.  
 
11. Samenvatting vergadering 10 september 2014 en de lijst van toezeggingen 
 
Er is op verzoek van de PvdA een wijziging aangebracht aangezien zij per abuis hadden aangegeven 
Biblionet te willen agenderen, terwijl dit Ontwikkelingen bibliotheekwerk moest zijn.  
Mevrouw J. Kaal staat ten onrechte vermeld als aanwezige. Haar naam zal worden verwijderd van de 
lijst. De samenvatting van de vergadering van 10 september 2014 wordt voor het overige conform 
ontwerp vastgesteld. 
 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 
gehecht. 
 
12. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
 
De PvdA vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de brief van GOR over Sociaal Domein gemeente 
Borger-Odoorn (B4). Verder vragen de PvdA en Groen Links zich af of GS toestemming moet verle-
nen bij de oprichting van een nieuwe stichting en hoe het proces gaat verlopen. De CU geeft aan deze 
brief te willen agenderen voor de volgende vergadering. De commissie stemt hiermee in.  
(JSt: de CU heeft besloten om dit verzoek in te trekken) 
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Gedeputeerde Brink geeft aan dat GS op grond van artikel 160 Gemeentewet toestemming moeten 
verlenen en dat de oprichting geweigerd kan worden als het in strijd is met de wet of het algemeen 
belang.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde Brink zegt toe de staten, als toezichthouder van de GOR, te informeren over de stand 
van zaken. 
 
D66 vraagt, naar aanleiding van de brief over de Tussenevaluatie Cultuurnota 2013-2016 (A2) of de 
aanvraag van het Hunebedcentrum valt onder de ter beschikking gestelde middelen voor projecten 
van musea met een provinciaal belang. 
Gedeputeerde Van de Boer geeft aan dat er een derde gesprek met het Hunebedcentrum gaat komen 
en dat de aanvraag om subsidie met ondersteuning van externen nogmaals wordt bekeken. Verder 
geeft hij aan dat dit los staat van de Tussenevaluatie van de Cultuurnota.  
 
D66 vraagt naar aanleiding van de brief over Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe (A4) of 
met het ter beschikking gestelde geld beter gebruik kan worden gemaakt van de bestaande infrastruc-
tuur. 
Gedeputeerde Van der Tuuk antwoordt dat de staten geen keuzes hebben gemaakt voor wat betreft 
de techniek. 
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe de staten in januari 2015 per brief te informeren over de stand 
van zaken bij de ontwikkeling rondom Breedband. 
 
13. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
 
14. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden en verbonden partijen 
IPO 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
SNN 
Er zijn geen mededelingen. 
 
EU-aangelegenheden 
De heer Baltes (VVD) meldt dat vier leden van de werkgroep DrEUn de Open Days in Brussel hebben 
bezocht en dat de staten hierover nog zullen worden geïnformeerd. Tevens zal er verslag van worden 
gedaan in het jaarverslag van de werkgroep.  
Gedeputeerde Brink vult aan dat Noord Nederland goed vertegenwoordigd is geweest en dat terugge-
keken kan worden op een aantal goede dagen in Brussel.  
 
Verder geeft de heer Baltes aan dat de werkwijze van de werkgroep door hen zelf zal worden geëva-
lueerd en dat een overdracht zal worden gemaakt voor de werkgroep van de volgende bestuursperio-
de.  
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Verbonden partijen 
De heer Baltes (VVD) deelt mee dat de werkgroep verbonden partijen bezig is met het opstellen van 
een protocol. Verder zijn gesprekken gevoerd met twee verbonden partijen om zo de uitkomsten van 
het reeds gedane onderzoek te toetsen. Uit deze gesprekken is bruikbare informatie gekomen.  
 
15. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat op 5 november twee bijeenkomsten zijn: HTSM-Cluster en Dialoog EU-
programma. Informatie over de bijeenkomsten m.b.t. de Jeugdzorg en de provinciale organisatie volgt.  
 
16. Sluiting 
 
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 3 december 2014. 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van  
3 december 2014. 
 
 
 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie , 29 oktober 2014 
  
   
Naam Omschrijving  Startdatum  Einddatum  Stand van zaken  
  
Statencommissie korte termijn  
1. 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.  
 

2. 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  

3. 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 gedeputeerde deelt mondeling 

mee dat 25% privaat geïnvesteerd is 

4. 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.  

5. 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 

18.06.2014 10.09.2014 De informatie zal tegelijkertijd met de 
uitnodiging worden toegezonden. 
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• paraplu overzicht van de kwartiermaker in het 
onderwijsveld (onderwijs en arbeidsmarkt) 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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  

9. 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 √ Afgehandeld, zie brief GS van 

13,11,2014 

10. Uitvoeringsbesluit 
stimulering herontwikkeling 
en herbestemming vastgoed 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat vraag wanneer 
de staten een rapportage over het Uitvoeringsbesluit 
stimulering herontwikkeling en herbestemming vastgoed 
(A4) kunnen ontvangen zal worden voorgelegd aan 
gedeputeerde Munniksma aangezien dit zijn portefeuille 
is. 

10-09-2014 10-12-2014  

11. 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 Zie eerdere beantwoorden van GS bij 
brieven van 18.12.2013 en 19.02.2013 
over jaarrekening en risico prov. Drenthe 

12. 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 Er was een bijeenkomst gepland voor 10 
december 2014.Deze is verplaatst naar 
7 januari 2015; pgr. volgt 

13. 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 Bijeenkomst gepland op 10 december 
2014; nadere info volgt. 
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14. Projectenbureau Drenthe Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe een presentatie 
over het projectenbureau Drenthe te organiseren  
 

29-10-2014 29-01-2015  

15. Financiën Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met een voorstel 
voor de Presidiumvergadering van 10 november te 
komen voor een inspiratiesessie over een langjarig 
visietraject voor de relevante ontwikkelingen die op de 
provincie afkomen tot bijvoorbeeld 2030. Hieruit kunnen 
vervolgens de financiële keuzes worden gemaakt 

29-10-2014 29-01-2015 √ Afgehandeld in Presidium van 10 

november 2014. Voorstel voor (1e) 

bijeenkomst begin 2015 volgt. 

16. BDU Gedeputeerde Brink zegt toe een informatiebijeenkomst 
over de brede doeluitkeringen (BDU) te organiseren. 
 

29-10-2014 29-01-2015  

17. Donker Drenthe Gedeputeerde Brink zegt toe de staten te informeren 
over de gevolgen van de vermindering van de bestaande 
straatverlichting, zowel qua financiën als qua uitstoot van 
CO2.  
 

29-10-2014 29-01-2015  

18. Agenda Zuidoost Drenthe Gedeputeerde Munniksma zegt een presentatie toe over 
de gezamenlijke agenda met betrokken gemeenten in 
Zuidoost Drenthe. 
 

29-10-2014 29-01-2015  

19. Commissie 
Leefomgeving 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een brief te 
komen over de huidige gang van zaken bij de commissie 
Leefomgeving. 
 

29-10-2014 29-01-2015 √ Afgehandeld; zie Cie. OGB 26 

november, Statenstuk 2014-646 

20. Bibliotheekbeleid Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen 
informeren over het bibliotheekbeleid zodra er nieuwe 
concrete informatie beschikbaar is. 
 

29-10-2014 29-01-2015  

21. GOR Gedeputeerde Brink zegt toe de staten, als 
toezichthouder van de GOR, te informeren over de stand 
van zaken. 
 

29-10-2014 29-01-2015 √ Afgehandeld, zie brief GS van 5 

november 2014 
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22. Breedband Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe de staten in januari 
2015 per brief te informeren over de stand van zaken bij 
de ontwikkeling rondom Breedband. 
 

29-10-2014 29-01-2015  

23. Nazorgheffing 
stortplaatsen 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe de staten op een 
later moment te informeren over de verschillen in de 
genoemde bedragen van het eigenvermogen 

29-10-2014 29-01-2015 √ Afgehandeld via extra info ronde op 

12 november 2014 

23. Nazorgheffing 
stortplaatsen 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe het rapport Sanders 
ter beschikking te stellen aan de staten waarbij mogelijke 
bedrijfsgevoelige informatie niet zal worden verstrekt 

29-10-2014 29-01-2015 √ Afgehandeld via extra info ronde op 

12 november 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. 
 

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. 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 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014  
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over werk-banen in de bouw 
5. 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  

6. 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  

 


