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Op te bergen 

in de band van 

13 maart 2013 

 

 

de leden van de commissie wordt 

verzocht hun eventuele opmerkingen 

binnen acht dagen na ontvangst aan 

de statenadviseur mede te delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de vergadering van de  

Statencommissie Bestuur en Financiën 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehouden op 6 maart 2013 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën 

 

Woensdag 6 maart 2013 

 

 

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 6 maart 2013 is als bijlage opgeno-

men bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

Mevrouw L. Smits (voorzitter a.i.) 

J.J. Baltes (VVD) 

Mevrouw E.H.Beving (PVV);agendapunt 8 

R. Beimers (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) 

mevrouw A. Dekker-van het Hof (SP) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

W. van Heusden (ChristenUnie) 

mevrouw R. Horasan (PvdA) 

A. Huizing (PvdA) 

mevrouw M.S.Irrgang (VVD); agendapunt 8 

mevrouw M.J. Kaal (CDA) 

A.Kerstholt (VVD); agendapunt 8 

J.N.Kuipers; agendapunt 8 

K.Kuipers (GroenLinks); agendapunt 8 

P.H. Oosterlaak (SP) 

mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

J.Slagter (PvdA); agendapunt 8 

mevrouw G.H.Smith (GroenLinks) tot 14:25 uur 

J. Smits (VVD) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

Mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

N.A. Uppelschoten (PVV) 

E.R. Veenstra (PvdA) 

H.J. van der Ven (CDA) 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

R.W. Munniksma (PvdA) 

A. van der Tuuk (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

 

Afwezig: 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat zij de heer van de Boer vervangt in verband met 

zijn voordracht tot gedeputeerde. De heer Huizing wordt toegezongen; hij viert zijn verjaardag. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Samenvatting vergadering 23 januari en de lijst van toezeggingen 

De lijst van toezeggingen wordt op enkele onderdelen aangepast. De aangepaste lijst is aan deze 

samenvatting toegevoegd. 

 

De samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

De fractie van de VVD heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 27 februari 2013 over 

beantwoording toezegging advies Comité van de Regio’s (CvdR) over Europese Innovatie Partner-

schap (EIP). De commissie stemt hiermee in. 

Op verzoek van de VVD zal agendering plaatsvinden in de Statencommissie OGB van 27 maart 2013. 

 

De fractie van de CU heeft gevraagd om agendering van de brief van GS van 27 februari 2013 over 

Besluit parlement Niedersachsen over samenwerking met Noord-Nederland en antwoord regierung 

Niedersachsen. De commissie stemt hiermee in.  

Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie B&F van 10 april 2013. 

 

4. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

5. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 

 

IPO: 

De fractie van het CDA informeert of door het college het minderheidsstandpunt van de staten inzake 

de gevolgen van de Wet Hof ook zijn ingebracht. 

Gedeputeerde van der Tuuk antwoordt dat dit niet het geval is. Zoals in de vorige vergadering is aan-

gegeven is het Drentse standpunt genoemd zoals dat met meerderheid van stemmen is aanvaard. 

 

De fractie van de PvdA vraagt of de recente discussie over de zgn 3% norm – de strikte navolging zou 

worden afgezwakt – ook gevolgen heeft voor de lagere overheden. Daarbij wordt gevraagd of behalve 

het toezenden van een door de staten aanvaarde motie (over de Wet Hof) ook aan nazorg wordt ge-

daan. 

Gedeputeerde van de Tuuk antwoordt dat bij dergelijke moties, uiteraard ook het lobby circuit en de 

ambtelijk organisatie wordt ingezet zowel provinciaal als in SNN verband. 

 

De fractie van D66 informeert of het juist is dat wanneer, in het kader van de Wet Hof, de beperkingen  

worden opgeheven zodra de EU afspraken zijn gerealiseerd? 

Gedeputeerde van der Tuuk antwoordt dat hij deze passage in een brief van het IPO op dezelfde ma-

nier heeft gelezen.  

 

SNN: 

De fractie van de VVD informeert of de provincie haar standpunt om geen lid te worden van de EDR 

ook gaat herzien nu deze discussie bij de provincie Groningen (opnieuw) is gestart. 
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Daarnaast is er de vraag of het SNN een voorbeeld gaat nemen aan de provincies Overijssel en 

Noord-Brabant voor wat betreft het nemen van regie over arbeidsmarkt.  

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan het lidmaatschap van de EDR nog steeds niet te overwegen. In 

SNN verband zal deze discussie worden opgepakt vooral om de samenwerking met Niedersachsen 

vorm te geven. In de volgende commissievergadering komt dit onderwerp wederom aan de orde. Het 

is de bedoeling om voor de zomer ja of nee te zeggen tegen het lidmaatschap van de EDR. 

Evenals andere provincies gaat ook Drenthe zich actief aan het inzetten voor de arbeidsmarkt, zoals 

met de Versnellingsagenda 2.0. Specifieke aandacht is er voor de jeugdwerkloosheid. 

Via een bestaande regieroep mbt dit thema wordt afstemming gezocht. Afdwingen is niet mogelijk, dit 

vergt praten en tijdsinvestering. Eerder genoemde provincies hebben veel geld om te investeren, 

Drenthe niet. 

Binnen het SNN is arbeidsmarkt geen thematiek. Zodra dit het geval is zullen de krachten worden 

gebundeld. 

 

De fractie van D66 vraagt of het bezoek vanuit Leningrad en de hierbij getekende samenwerkings-

overeenkomst ook effect zal hebben op Drenthe. Kunnen de statenleden meer informatie krijgen over 

deze overeenkomst? 

 

Gedeputeerde van der Tuuk: zegt toe dat de statenleden informatie krijgen over de gesloten samen-

werkingsovereenkomst met Leningrad. 

 

Europa: 

De voorzitter van de werkgroep DrEUn geeft aan dat Drenthe ieder jaar stil staat bij de Dag van Euro-

pa, 9 mei. Dit jaar is die datum zelf niet geschikt (Hemelvaart). De werkgroep is uitgekomen om 5 juni, 

s’middags zal er een programma worden georganiseerd. Hij verzoekt de commissieleden hiermee 

rekening te houden.  

Op 30 januari is er een bijeenkomst voor de staten geweest over het Research Information Strategy 

(RIS) het vervolg op de houtskoolschets. De staten hebben aangegeven hierover blijvend geïnfor-

meerd te willen worden. Is inmiddels meer bekend? 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat op 10 april a.s. een bijeenkomst over het RIS wordt gehouden voor 

raads- en statenleden. Hij benadrukt dat het RIS niet alleen voor de politiek is maar voor het gehele 

noorden. 

Verder geeft hij aan dat de EU begroting door de ministerraad is vastgesteld, 960 miljard euro. Het 

bijzondere hieraan is dat deze lager is vastgesteld dat het jaar ervoor. Het Europese Parlement heeft 

hierover in het voorjaar het laatste woord. Er gaat 13,9 miljard euro naar de structuurfondsen 

ESF/EFRO voor 7 jaar. Tot nu toe kreeg het Noorden, SNN hiervan 22%. Voor Interreg komt meer 

geld vrij, maar de regio wordt vergroot. Ook Oldeburg gaat onderdeel uitmaken van de regio. 

Het gemeenschappelijke landbouwfonds (GLB) ontving 900 miljoen per jaar. Nederland wordt oneven-

redig veel gekort en gaat zeker enige tientallen miljoenen per jaar minder ontvangen. 

 

6. Statenstukken/brieven 

6a. Statenstuk 2013;559; Financieel toezicht 2013 BZK 

 

Voorafgaand aan de bespreking geeft de voorzitter van het Presidium, de heer Slagter, aan dat for-

meel de staten nog een reactie kunnen geven op het stuk en de bijgevoegde brief. De brief kan indien 

noodzakelijk nog worden aangepast voor de behandeling in de staten plaatsvindt. 
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Samenvattende reactie van de fracties  

De fractie van de PvdA geeft aan zich te kunnen vinden in het stuk, maar de bijgevoegde brief naar de 

minister van BZK kan worden aangescherpt. Het stuk is gebaseerd op de huidige regelgeving, terwijl 

bekend is dat de Wet Hof aanstaande is. Dit zou in de brief kunnen worden opgenomen.  

De overige fracties sluiten bij de PvdA aan. 

De fractie van GL voegt hier aan toe dat het opmerkelijk is dat de brief van het ministerie van BZK 

voorbij gaat aan de Wet Hof. 

 

De reactie van de voorzitter van het Presidium:  

De heer Slagter zegt toe de opmerkingen over de Wet Hof mee te zullen nemen. De brief zal worden 

aangepast. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat brief en statenstuk in de statenvergadering 

opnieuw aan de orde zullen komen. 

 

Status: De B-status van het stuk blijft gehandhaafd. 

 

6b. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2013 over Regiospecifiek 

Pakket (RSP); geactualiseerde risicoanalyse en tussenrapportage 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

Meerdere fracties merken op dat hoewel de provincie formeel weinig risico loopt zij, omdat het hier 

gaat om het totale RSP pakket, wel wordt geconfronteerd met de gevolgen als de plannen niet door 

gaan. 

De PVV heeft de relatie met de krimpende economie in het stuk gemist. De PVV is er niet gerust op 

dat de risico’s inderdaad klein zullen blijven. De CU maakt zich grote zorgen over door het Rijk geda-

ne toezeggingen in deze slechte economische tijd. Het CDA is van mening dat de cijfers in het stuk 

niet overeenkomen me de tekst. De cijfers geven een rooskleuriger beeld dan in de tekst wordt aan-

gegeven. 

D66 wil weten in hoeverre rekening wordt gehouden met de Kabinetsbesluiten en hoe pakken die uit 

voor de gemeenten? Hoe zit het met Atalanta project in Emmen, dit zou niet goed verlopen. Verder 

vraagt D66 zich af of Drenthe niet mee kan liften op de investeringen die worden gedaan in Overijssel, 

Gelderland en Noord-Brabant. En kijkt GS ook naar mogelijkheden om te investeren buiten de Wet 

Hof om? GL en de SP vragen extra aandacht in de Haag voor het spoor in het algemeen en in het 

bijzonder voor het punt Zwolle-Herften. Ook de PvdA vraagt hier aandacht voor. En kunnen de vrijge-

komen middelen van de Regiotram niet worden ingezet voor knelpunten op het spoor? 

De SP wil weten hoe het is met het evenementenstation in Assen en gaat de TT organisatie hieraan 

meebetalen? 

De SP memoreert aan de eerder gedane suggestie om – met het oog op de Wet Hof – ‘geld over te 

maken’ naar de projecten Atalanta in Emmen en de FlorijnAs in Assen. Op die manier worden de re-

serves ingezet en is de provincie verlost van risicovolle projecten. 

De VVD en de PvdA hechten er aan op te merken dat het goed is dat met de RSP projecten zijn ge-

start. Dit brengt werkgelegenheid met zich mee. De risico’s zijn te overzien en ingedekt en liggen bo-

vendien bij de gemeenten. De PvdA vraag om een proactieve houding van het college als de Wet Hof 

een feit is.  

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat wanneer sprake is van risico’s voor de gemeenten dit bete-

kent dat er een gezamenlijk probleem is. Het is de bedoeling om de risico’s samen met de gemeenten 

in kaart te brengen. 
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De risico’s dalen op dit moment niet, iedereen gaat er van uit dat de investeringen plaats zullen vin-

den. Hij heeft geen signalen ontvangen dat het met het Atalanta project in Emmen niet goed zou 

gaan. 

De opmerking van D66 om mee te liften met de investeringen die enkele ‘buur’ provincies voornemens 

zijn, is een interessante gedachte. De gedeputeerde zal hier naar verstaan. 

Investeren om de Wet Hof te ontwijken, werkt niet. Wat wel helpt is het rechtstreeks overmaken van 

geld. Voor Assen biedt dit geen soelaas, die krijgen rechtstreeks van het Rijk hun bijdrage. Voor Em-

men is dit mogelijk wel haalbaar hier zal naar worden gekeken.  

De achterliggende stukken van de risicoanalyse liggen voor de staten ook ter inzage wanneer de sta-

ten behoefte hebben aan overleg is dat altijd mogelijk. 

Gedeputeerde Brink vult aan met de opmerking dat er altijd risico’s zijn, maar dat die ook leiden tot 

werkgelegenheid. Met het spoor Emmen/Zwolle gaat het goed ook tot tevredenheid van de reizigers. 

Er moeten nog wel een aantal aanpassingen gerealiseerd worden. 

Voor Herften is het moeilijker, dit is een landelijk spoor en daar ligt ook de verantwoordelijkheid.  

Ondanks het niet doorgaan van de Regiotram heeft het Rijk nog geen korting doorgevoerd. Het inzet-

ten van geld van de Regiotram, is niet eenvoudig, maar gesproken wordt er wel. Er spelen meerdere 

belangen. 

Het project in Coevorden komt in mei/juni terug in de Statenvergadering, dit is opgenomen in de be-

stuursrapportage, maar het is geen probleem om dit ook separaat aan te bieden. 

Voor het evenementenstation in Assen loopt nog een onderzoek, het is afwachten of dit kans van sla-

gen heeft. 

De ecologische verbinding A28/N33 zoals gevraagd door GL komt tot stand bij de uitvoering van de 

N33. 

 

7. Mededelingen 

Gedeputeerde van der Tuuk meldt dat in de december circulaire een winstwaarschuwing is gegeven 

door het Rijk voor de nacalculatie over 2012. 

Dit betekent dat gemeenten ongeveer 100 miljoen euro minder gaan ontvangen en de provincies circa 

650.000 euro minder ontvangen. Als dit werkelijkheid wordt zullen de staten hierover worden geïnfor-

meerd. 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15:25 uur. 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 10 april 2013. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën van 10 april 2013, 

 

 , voorzitter 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 6 maart 2013 
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

  

Statencommissie korte termijn 

1. Quickscan 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

De gedeputeerde Brink zegt toe de quickscan over de rol 
van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten sturen. 

07.11.2012 07.02.2013 √Beantwoord in de productenraming. 

2. Nota Verbonden partijen Gedeputeerde Brink zegt na te gaan toe of er iets 
toegevoegd kan worden aan de nota betreffende 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Dit zal dan 
alsnog tussentijds aan Provinciale Staten worden 
toegestuurd. 

07.11.2012 07.02.2013 √Beantwoord bij brief van 13.11.2012 

3. Democratische 
vertegenwoordiging in 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het initiatief in een discussie 
met Provinciale Staten te nemen over de democratische 
vertegenwoordiging 

07.11.2012 07.02.2013 B&F 6/3: o.v.v. gedeputeerde Brink wordt 
deze toezegging verplaatst naar de lange 
termijn 

4. Traject ICT Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe met de staten een 
traject op te starten om vaker van gedachten te wisselen – 
gekoppeld aan te maken keuzes door GS - over wat er 
speelt en gaande is m.b.t. de ICT binnen de provincie. 

07.11.2012 07.02.2013 √B&F 6/3:i.s.m. de griffie is een traject 
uitgewerkt over het aanpakken van de 
ICT problematiek waaronder begrepen 
een regulier contact over ICT met de 
staten. 

5. Wet Hof 
(PS) 
 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe in het eerste kwartaal 
2013 verslag te doen van de bevindingen van de interne 
taskforce om hiermee nadere afspraken en beslissingen te 
nemen in samenspraak met de staten. 

14.11.2012 01.04.2013  

6. Overeenkomst 
Leningrad 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat de statenleden 
informatie ontvangen over de gesloten overeenkomst met 
Leningrad 

06.03.2013 06.06.2013  

 
 

Statencommissie lange termijn 

1. Risicoanalyse RSP Gedeputeerde Brink zegt toe dat de risicoanalyse in het vervolg 
ook zal bevatten: 

- hoe de sturing op code ‘oranje’ heeft plaatsgevonden 
- doorlooptijden worden aangegeven 
- de consequenties van het veranderende (economisch) 

klimaat worden vermeld. 

11-04-2012 31-12-2012 
01.04.2013 

B&F 7/11: in het eerste kwartaal 2013 
zal een notitie van GS  in de commissie 
worden behandeld over de risico 
analyse RSP, inclusief de inde  cie. C&E 
(31/10) gedane toezeggingen. 
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 B&F 23.01.2013: Brief van 12.01.2012 
van GS over IGO-Atalanta 
Emmen;rollen inzet provincie en 
monitoringsprogramma toevoegen aan 
risicoanalyse. 

√ Geagendeerd in cie. Vergadering 
B&F 06.03.2013 

2.Productenraming;Natuurbeleid 
(PS) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat indien gewenst 
ook specifiek voor het onderwerp vervallen rijkstaken 
m.b.t. natuurbeleid, een disclaimer op te nemen in de 
productenraming met als inhoud dat budgetten nu 
meerjarig vastgesteld worden, maar dat deze naar 
aanleiding van besluitvorming in de staten kunnen 
worden gewijzigd op een later moment. 

14.11.2012 14.06.2013  

3.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 12.06.2013  
 

4.Democratische 
vertegenwoordiging in 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het initiatief in een discussie 
met Provinciale Staten te nemen over de democratische 
vertegenwoordiging 

07.11.2012 07.02.2013 B&F 6/3: o.v.v. gedeputeerde Brink is 
deze toezegging verplaatst van de korte 
termijn 

     

 
Moties: 

M 2012-14 PS verzoeken het college GS om met een notitie te komen als 
vervolg op de organisatievernieuwing “Slim, Slank en Soepel” 
rekening houdend met de in de motie genoemde ontwikkelingen. 
Deze notitie ter bespreking voor te leggen in de commissie B&F 
waarbij de uitkomsten uit die commissie meegenomen worden bij 
de Voorjaarsnota 2013. 

14.11.2012 01.05.2013  

M 2012-21 PS verzoeken het college van GS om de oproep van de staten tot 
behoud van werkgelegenheid van penitentiaire inrichtingen 
Noord-Nederland en deze motie te doen toekomen aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.  
 

19.12.2012 10.02.2013 √B&F 6/3: De motie is toegezonden. 

M 2012-22 Ps verzoeken het college van GS om voor het overgangsjaar 
2013 een bijdrage te verlenen aan het Europaservicepunt ter 
hoogte van € 20.000 

19.12.2012 19.03.2013  
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Dit bedrag beschikbaar te stellen indien er, uiterlijk 1 maart 2013 
door het ESP is gerapporteerd over voldoende deelname van de 
overige participanten. 
De bijdrage van € 20.000,- te dekken vanuit programma 9, 
innovatief Drenthe, economische zaken en arbeidsmarkt, uit de 
post “Bijdrage economische structuur. 

 




