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Op te bergen 

in de band van 

17 april 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 10 april 2013 
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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën 

 

Woensdag 10 april 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 10 april 2013 is als bijlage opgeno-

men bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

mw. W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 

J.J. Baltes (VVD) 

R. Beimers (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) 

mevrouw A. Dekker-van het Hof (SP) 

mevrouw G.M. van Dinteren (GroenLinks) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 

W. van Heusden (ChristenUnie) 

A. Huizing (PvdA) 

mevrouw R. Horasan (PvdA) tot 

15:15 uur 

P.H. Oosterlaak (SP) 

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

mevrouw G.H.Smith (GroenLinks) 

J. Smits (VVD) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

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

N.A. Uppelschoten (PVV) 

H.J. van der Ven (CDA) 

Th.J.Wijbenga (CDA) 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

R.W. Munniksma (PvdA) vanaf 15:50 uur 

H. Brink (VVD)  

H.H. van de Boer (VVD) tot 14:45 uur 

 

 

 

Afwezig: 

mevrouw M.J. Kaal (CDA) 

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

E.R. Veenstra (PvdA) 

 

Gedeputeerde A. van der Tuuk (PvdA) 
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter, mevrouw Meeuwissen opent de vergadering en geeft aan vanaf deze vergadering de 

commissievergaderingen voor te zitten. Zij verheugt zich op de samenwerking met de commissie.  

 

De heer Wijbenga (CDA) vervangt mevrouw Kaal. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 7 (Verkennende fase 

proces middenbestuur) meer tijd zal nemen dan is aangegeven.  

De agendapunten 12 en 13 zullen worden behandeld voor agendapunt 11. 

 

3. Samenvatting vergadering 6 maart 2013 en de lijst van toezeggingen 

De lijst van toezeggingen is op enkele onderdelen aangepast en aan deze samenvatting toegevoegd. 

 

De samenvatting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van de lijst: 

 

De fractie van de PvdA verzoekt om de brief van GS van 27 maart 2013 over Aanbestedingsvoor-

waarden (A2) te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota (VJN) voor wat betreft het proces. 

 

De fractie van GL wil de brief van GS van 27 maart over Taksforces Wet Hof en BCF (A3) betrekken 

bij de nadere informatie die voor het zomerreces volgens de brief, nog wordt toegezonden. 

 

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

Taskforces Wet Hof en BCF. De commissie stemt hier mee in. 

Agendering zal plaatsvinden in de Statencommissie B&F van 22 mei 2013. 

 

De fractie van D66 vraagt n.a.v. de kwartaalrapportage Centrumvernieuwing Emmen 2012-4 (A4) of 

meer bekend is over het bestuurlijk overleg met het Ministerie van (v/h) VROM. 

Verder is de vraag wanneer de onafhankelijke toetsing die door de provincie van het 4
e
 kwartaal 2012 

zou worden gemaakt naar de staten wordt verzonden. 

 

Gedeputeerde Brink geeft aan dat het contact met het Ministerie over dit onderwerp op dit moment ‘on 

hold’ is gezet. Het bestuurlijke klimaat is nu niet geschikt om hier op aan te dringen, maar zowel de 

gemeente Emmen als de provincie blijven alert. 

Er vindt monitoring plaats door de gemeente Emmen op het project. De provincie wil wanneer daar 

aanleiding toe is ook zelf gaan monitoren, en zoekt daarbij aansluiting bij Emmen. Wanneer de infor-

matie beschikbaar is zal deze naar de staten worden verzonden.  

 

5. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 

De voorzitter vraagt, n.a.v. de eerder die dag gehouden bijeenkomst over RIS3, aan de fracties om 

aan te geven of ze nogmaals de behoefte hebben op een extra bijeenkomst. 
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Meerdere fracties geven aan de wens te hebben mee te kunnen praten over RIS3 als dat er nog toe 

doet. Is het ook mogelijk om het operationele programma in concept naar de staten te sturen? En 

vindt landelijke afstemming over RIS projecten? Maar ook hoe onderscheidend is Drenthe? 

Gedeputeerde Brink antwoordt dat het verzoek van de staten om mee te praten in dit traject bekend is. 

Hiervoor wil hij ook de mogelijkheid geven. Besluitvorming vindt echter plaats door het DB SNN. Voor-

stellen van de fracties of opmerkingen die worden geplaatst zal hij meenemen naar het DB SNN op 26 

april a.s. De bijeenkomst zal dan ook plaats moeten vinden vóór die datum. 

Drenthe sluit aan op de maatschappelijke doelen en de topsectoren op het gebeid van water, energie, 

Agribusines. Belangrijk is dat wordt voldaan aan de doelen van Europa. Naar zijn mening is Drenthe 

onderscheidend genoeg. Landelijke afstemming vindt vooraf plaats met het Ministerie. 

Over EFRO deelt de gedeputeerde mee dat op 21 maart jl. met de staatssecretaris is afgesproken dat 

4 landelige progamma’s mogelijk zijn. Er is een centraal toetsingskader. Financiële ruimte is er ook 

voor cofinanciering. RIS3 zal bestuurlijk worden ‘afgetikt’ door de staatssecretaris op 19 juni a.s. 

 

Gedeputeerde Brink zegt toe: de staten het operationele programma van RIS3 toe te zenden ter be-

spreking wanneer hiervoor in het proces ruimte is. Is dit niet het geval dan wordt het stuk ter informatie 

toegezonden. 

 

Na inventarisatie zijn de fracties van PVV, CDA, D66, en PvdA voor het houden van deze bijeen-

komst. 

De voorzitter concludeert dat de bijeenkomst georganiseerd kan worden.  

 

IPO: 

De fractie van de VVD geeft aan dat binnenkort uitspraken worden gevraagd over de harmonisatie 

van de onkostenvergoeding, de rechtspositie en de beroepsvereniging. Hiervoor hebben de statenle-

den een formulier ontvangen. Hebben de vertegenwoordigers van het AV-IPO voldoende respons van 

de statenleden ontvangen? 

Mevrouw Bakker AV –IPO lid en aanwezig in de vergadering, antwoordt dat dit het geval was. De re-

actie van de drentse statenleden zijn toegezonden aan het IPO. Zij heeft hierover nog geen bestuurlij-

ke terugkoppeling gehad.  

 

EU: 

Volgens de voorzitter van de statenwerkgroep DrEUn onderstreept het rapport ‘Provinciaal positiespel 

in Brussel en Den Haag’ het belang van de werkgroep om deel te nemen aan het (4-jaarlijkse) CEMR 

congres. 

 

7. Statenstukken/brieven 

 

7a. Brief van het college van GS van 19 maart 2013 over Verkennende fase proces midden- 

 bestuur. 

Voorafgaand aan de beraadslaging wijst de voorzitter de commissie op de voorgenomen statenont-

moeting op 5 juni a.s. en het statendebat na de zomer over het middenbestuur. 

 

Samenvattende reactie van de fracties  

De fracties van de VVD, CU, D66 en GL missen een visie van het college in de brief; de stip aan de 

horizon is niet (goed) zichtbaar. Het college is te afwachtend. 

Alle fracties benadrukken dat de drentse burger bij het proces moet worden betrokken. 

De VVD stelt een onderzoek voor door een visitatiecommissie, zoals dat in de provincie Groningen 

heeft plaatsgevonden. Die commissie kan vervolgens beoordelen wat het beste antwoord is voor de 

toekomst van Drenthe. De gemeenten moeten hier wel nauw bij worden betrokken. Grotere gemeen-
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ten vragen ook om aanpassing van de provinciale schaal. Samenwerking met de provincie Groningen 

ligt in de rede en wordt ook al gezocht. 

Het CDA heeft geen goed woord over voor de brief van het college. Grootschaligheid leidt tot niets. 

Wat verandert er voor een ondernemer als er een grotere regio komt?  

De PvdA vraagt zich af of de schaalvergroting van de overheden wel het antwoord is op bestaande 

problemen. Een spanningsveld wordt geconstateerd tussen het opschalen wat ten goede komt aan de 

bedrijfsvoering en de afstand naar de burger. Voor de PvdA staat in dit proces de democratische legi-

timiteit bovenaan. Met het college wordt gedeeld dat eerst de vraagstukken in kaart moeten worden 

gebracht. 

De SP geeft aan dat een proces als deze altijd voor en nadelen heeft. De ideale structuur bestaat niet. 

De SP ziet voor zich dat de tijd terugkomt dat taken teruggaan naar de (provinciale)overheid.  

De indruk van deze fractie is dat de drentse burger geen belang heeft bij een herindeling c.q. opscha-

ling. Gemist wordt een evaluatie, maar ook een overzicht van wat opschaling gaat kosten. Bij samen-

werking kan ook gekeken worden naar Overijssel, niet alle pijlen hoeven naar Groningen te wijzen 

aldus de SP. 

D66 vindt opschaling een wezenlijk punt. De brief van GS suggereert dat tot herindeling nog niet is 

besloten. Dat is niet juist, de ‘superprovincie’ (Utrecht cs) zou in 2015 al gerealiseerd moeten zijn.  

In hoeverre lopen de plannen van het college en het kabinet synchroon? Voorkomen moet worden dat 

het Rijk op enig moment de provincie(s) overruled.  

Voor de PVV is het duidelijk dat wanneer steeds meer taken naar de gemeenten gaan ook de positie 

van de provincie ter discussie komt. Zij hebben geen moeite met kleinere provincies. Bestuurders zijn 

meestal zelf de grootste belemmeringen om tot herindeling te komen. Het zou niet slecht zijn om een 

referendum te houden. De PVV is benieuwd wat er uit verder onderzoek komt. 

De CU is zeer teleurgesteld over de brief. Herindeling is nog een ‘ver van het bed show’. Het lijkt op 

bestuurlijke bezigheidstherapie. De vraag is ook wat het probleem is. Gemeenschappelijke regelingen 

(WGR) zoals wordt genoemd, is een drogreden. De gemeente Amsterdam heeft meer WGR’s dan het 

aantal gemeenten in Drenthe. Wanneer blijkt dat de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) voor 

een sterke samenwerking kiest en niet voor samenvoeging, waarover wordt dan nog een discussie 

over gevoerd? 

GL sluit aan bij de CU en het CDA en wijst op de nog komende Statenontmoeting en het Statendebat. 

Verder vraagt GL of de oriëntatie van het college van GS ook een oplossing is voor Drentse proble-

men. 

 

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

Gedeputeerde Brink geeft samengevat de volgende reactie. 

Het is niet mogelijk om iedereen tegemoet te komen. De brief is geschreven omdat ‘regeren ook voor-

uitzien is’. Dit zal niet van de ene op de andere dag gaan. De rol en taken van de overheden verande-

ren, verschuiven. De provincie wil hier op anticiperen. Dit wordt ook door de burger verwacht. 

Als gemeenten substantieel opschalen betekent dit ook iets voor de provincie. Op dit moment wordt 

goed opgetrokken met de VDG. De VDG kiest voor sterke samenwerking. 

De drentse gemeenten zijn aan zet, de provincie is volgend. Als het tot opschaling komt, dan zijn 

grenzen niet heilig maar zal vanuit de inhoud naar de meest logische indeling worden gekeken. 

Tot slot wijst de gedeputeerde op het IPO project ‘stip aan de horizon’ dat op 29 mei a.s met de staten 

wordt besproken.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de discussie voldoende stof heeft opgele-

verd voor verdere bespreking. 
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7b. Brief van het college van GS van 27 maart 2013 over informeren voortgang noordelijke 

 samenwerking bedrijfsvoering 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

Alle fracties willen meer informatie over het niet doorgaan van deze samenwerking. De teleurstelling 

bij de fracties is groot. Meerdere fracties vragen naar de vervolgstappen van het college van GS. 

 

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

Gedeputeerde Brink deelt de teleurstelling van de fracties. Hij schetst het proces. Er zijn steeds tus-

sentijdse momenten geweest om te zien of er nog voldoende draagvlak was. Na de zomer van 2012 is 

besloten om met Groningen tot een WGR te komen, met Fryslân zou een bestuursovereenkomst wor-

den getekend. Een WGR was een stap te ver voor de friezen. Nu blijkt dat voor wat betreft de terug-

verdientijd er bij het college van GS van Fryslân onvoldoende draagvlak is. De kritische houding van 

de staten van Fryslân was al langer bekend. 

Op dit moment wordt even pas op de plaats gemaakt. Vervolgens zet het college van GS van Drenthe  

in op samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld met gemeenten, maar het kan ook de provincie 

Groningen zijn. De doel is om te blijven inzetten om de backoffice zo efficiënt mogelijk in te richten. 

 

7c. Brief van het college van GS van 19 maart 2013 over verzoek om vooruitlopend op de 1
e
 

 bestuursrapportage € 163.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Drents 

 Woningmarktoffensief 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fracties zijn niet tegen het beschikbaar stellen van het geld voor de uitvoering van het Drents Wo-

ningmarktoffensief maar hebben nog wel een aantal vragen. Meerdere fracties vragen naar de formele 

besluitvorming om het genoemde bedrag beschikbaar te stellen. De statencommissie kan geen beslui-

ten nemen. Ook is niet volledig duidelijk waar het gevraagde bedrag voor is bestemd.  

Daarnaast zijn er samengevat nog de volgende opmerkingen en vragen. 

Zo wil het CDA weten of verbinding wordt gemaakt met de nog aanstaande Energienota, omdat uit 

eerdere discussie in de staten (o.a. Statendebat en Statenontmoeting) duidelijk is geworden dat ener-

giebesparing van groot belang is om de woningmarkt weer los te trekken. 

Ook wil het CDA graag informatie ontvangen van de verkenning van de markt die GS heeft gehouden 

De PvdA sluit hierbij. Het is goed dat er een actieplan ligt. 

De PVV vraagt zich af wat de verwachting is wat met dit budget kan worden gedaan, worden hier ko-

pers mee gelokt? 

De VVD vraagt zich af wat met dit betrekkelijk geringe bedrag kan worden gedaan om de woningmarkt 

los te trekken. Deze fractie begrijpt dat het bedrag met name is voor de financiering van twee manifes-

taties. De VVD is voor initiatieven om beweging te krijgen in de woningmarkt, maar mist een goed plan 

om het bedrag te onderbouwen. 

De SP merkt op dat ook Marketing Drenthe wordt genoemd om ‘iets’ te gaan doen, maar dragen zij 

ook financieel bij? 

D66 is blij met het initiatief. De CU noemt dat de zorgpunten werkgelegenheid en de woningmarkt zijn. 

Het is goed om daar op in te zetten. De formele besluitvorming kan met de 1
e
 bestuursrapportage 

plaatsvinden. Tot slot merkt GL op het eens te zijn met de VVD, het gaat om een wel heel gering be-

drag voor een grote ambitie.  

 

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

Gedeputeerde Munniksma geeft samengevat de volgende reactie. 

In de afgelopen maanden hebben ook de staten zich in verschillende bijeenkomsten gebogen over het 

lostrekken van de woningmarkt. Helaas heeft ook hij geen panklare oplossing. Daar is het woning-
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marktoffensief ook niet voor bedoeld. Wel om te laten zien dat partijen, de drentse gemeenten en de 

provincie maar ook marktpartijen als financiële instellingen, bouwondernemingen, woningcorporaties 

en makelaars samen de schouders er onder willen zetten. 

Het is goed om dat in een gezamenlijke bijeenkomst duidelijk te maken. Het gevraagde geld is be-

doeld voor organisatie- en communicatiekosten van de bijeenkomsten die vanaf 24 april tot medio juni 

gepland staan. Op die manier wordt een krachtig gezamenlijk signaal afgegeven. 

Gemeenten zullen na 24 april a.s. een aantal zaken oppakken. Gemeenten als Hoogeveen, Borger-

Odoorn en De Wolden zijn hier al mee bezig. 

In de komende periode wordt duidelijk wat er met het geld is gebeurd, verduurzaming van woningen is 

daarbij een belangrijk onderdeel. Daar hoort ook de nieuwe Enegerienota bij, maar ook het 100.000 

woningenplan. 

Marketing Drenthe heeft maar een beperkte doelstelling v.w.b. het wonen in Drenthe, ze doen mee in 

het geheel, maar uit hun budget kan niet het gehele woningmarktoffensief worden betaald. 

Het college van GS heeft besloten om PS apart te verzoeken om het bedrag beschikbaar te stellen en 

dit niet alleen achteraf te verantwoorden in de 1
e
 bestuursrapportage ook om hiermee een signaal 

over het belang af te geven. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe: de bestaande verkenning van de woningmarkt toe te zenden aan 

de staten. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het beoogde signaal van het college van GS 

door de commissie is opgepakt. De commissie op haar beurt heeft laten weten behoefte te hebben 

aan concrete plannen. 

 

7d. Statenstuk 2013-567; SNN-Wijzigingsverordening tender(s) 2013 Transitie II en Pieken  

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fracties stemmen inhoudelijk in met het statenvoorstel. Een aantal fracties heeft nog specifieke 

vragen. 

De CU wil weten wat de reden is dat in art.2 staat aangegeven dat art.1 onder j. terugwerkt tot 2011. 

D66 vraagt of de genoemde additionele bijdrage voor kennisinstellingen voor nieuw en/of niet volledig 

onderzoek is. Daarnaast wil D66 weten hoeveel tijd de indieners krijgen, wat is de termijn van sluiting? 

De SP meldt dat wanneer art.8 aangepast wordt dit ook zou moeten gelden voor art. 23. Dit is nu niet 

het geval. 

Tot slot vraagt de PvdA wat de verhouding is van de uitvoeringskosten tov het totaal bedrag per pro-

ject.  

 

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

Gedeputeerde Brink geeft de volgende reactie. De provincie is trots op deze regeling. In het verleden 

heeft het goed gewerkt. Binnen de regeling worden de uitvoeringskosten terugverdiend. Het gaat dan 

om een percentage van 3-5/6%. Brusselse regels liggen hieraan ten grondslag. De additionele bijdra-

ge moet uitgelegd worden zoals die door D66 is geschetst. De periode van indiening is van 1 juni tot 1 

september, vervolgens wordt binnen 6 weken een beslissing genomen. 

De vragen van de CU en de SP zullen schriftelijk worden beantwoord. 
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Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe de vragen van CU en SP inzake Statenstuk 2013-567 schriftelijk te be-

antwoorden en zo nodig het statenstuk hiermee aan te passen, voor de PS vergadering van 17 april 

a.s. 

 

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

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat schriftelijke informatie van het college van 

GS volgt, waarbij het statenstuk zo nodig wordt herzien. 

 

7e. Statenstuk 2013-566; SNN- subsidieverordening NIOF 2013  

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fracties stemmen inhoudelijk in met het statenstuk. Een aantal fracties heeft nog specifieke vragen. 

D66 informeert of in art. 3. gelezen moet worden fossiele brandstoffen of mijnbouw in plaats van ko-

lenindustrie zoals nu aangegeven. Daarnaast wil D66 weten of innovatief in deze regeling ook bete-

kent nieuwe toepassing van bestaande technieken. 

De CU geeft aan ambtelijk overleg te hebben gehad over juridisch technische vragen. Die zullen zo 

mogelijk nog worden verwerkt. 

De SP merkt op dat op enig moment in het stuk een datum ontbreekt in [O werkt terug tot @....]. 

 

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

Gedeputeerde Brink geeft als reactie dat wanneer de door de CU gestelde technische vragen leiden 

tot aanpassing van het statenstuk hij de staten hierover zo spoedig mogelijk zal informeren. 

Dit geldt ook voor de vraag van de SP. 

De opmerking van D66 over fossiele brandstoffen is juist. Innovatief in deze regeling betekent dat het 

niet gaat om het maken van producten maar de kennis(overdracht) en het vermarkten. In het verleden 

is gebleken dat deze regeling zeer succesvol was. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe de technische vragen van CU en SP te zullen beantwoorden en waar 

nodig aan te passen in het statenstuk, voor de PS vergadering van 17 april a.s. 

 

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

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat schriftelijke informatie van het college van 

GS volgt, waarbij het statenstuk zo nodig wordt herzien. 

 

7f. Brief van het college van GS van 27 februari 2013 over Besluit parlement Niedersachsen 

 over samenwerking met Noord-Nederland en antwoord regiering Niedersachsen  

 (geagendeerd op verzoek van de fractie van de CU) 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De kern van de discussie is de aansluiting bij EDR. Unaniem zijn de fracties in hun voorstel aan het 

college om lid te worden van de EDR. Dit staat los van de beslissing van de provincie Groningen. 

D66 vraagt hoe het staat met de ambitie van GS. En is het mogelijk dat er een agenda komt op het 

gebied van grensoverschrijding? Verder wijst D66 op een rapport van over grensoverschrijdende ar-

beid. Dit rapport kan D66 toesturen aan de gedeputeerde (en de commissie). 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink geeft aan dat de ambitie m.b.t. samenwerking niet ter discussie staat. Het is een 

eigen keuze om wel of niet te kiezen voor het lidmaatschap van de EDR. Er moet wel sprake zijn van 

een meerwaarde. Dit is nog volop in discussie. Ook in Groningen. Het lidmaatschap is geen doel op 

zich. De Duitsland agenda die samen met het SNN wordt opgemaakt, komt in april in de bestuurs-

commissie SNN aan de orde. Het door D66 genoemde rapport is hem niet bekend. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe de Duitsland agenda van het SNN toe te zenden aan de staten zodra 

deze is behandeld in de bestuurscommissie SNN. 

Gedeputeerde Brink: zegt toe met een voorstel te komen over het lidmaatschap EDR 

 

De leden zeggen het volgende toe: 

Mevrouw van der Tol (D66) zegt toe het rapport over grensoverschrijdende arbeid toe te zenden aan 

gedeputeerde Brink. (JSt: het rapport is inmiddels toegezonden aan de gedeputeerde en de commis-

sie B&F) 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de opmerking dat gedeputeerde een tweetal toezeggingen 

heeft gedaan. 

 

7g. Brief van het college van GS van 30 januari 2013 over Beantwoording vragen ex artikel 41 

 RvO van D66  inzake Ryan Air, Groningen Airport Eelde  

 (Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66) 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De fractie van de PvdA vraagt zich af of, hoewel veiligheid een groot goed is, de provincie hier wel 

over gaat. Het is ook de vraag of het verstandig om in dit geval verantwoordelijkheden naar de provin-

cie toe te trekken. De SP vindt dat veiligheid voorop moet staan maar constateert dat GAE hier een 

andere positie inneemt dat grote vliegvelden. 

GL informeert naar de business case van GAE wanneer is er voor PS mogelijkheid om hierover mee 

te praten? 

 

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

Gedeputeerde Brink is van mening dat de provincie hier niet over gaat. De bezorgdheid n.a.v. de tv 

reportage neemt hij zeker serieus. De door D66 gestelde vragen in de onderbouwing zijn met Ja te 

beantwoorden. Inmiddels blijkt ook uit de beantwoording van de Minister op Kamervragen dat de vei-

ligheid voldoende is gewaarborgd. 

De businesscase van GAE is nog niet ontvangen. Het verzoek van de staten om hierover mee te pra-

ten is naar zijn mening bij de betreffende gedeputeerde bekend. 

 

7h. Brief van het college van GS van 6 maart 2013 over Onderzoeksrapport implementatie 

 audits 217a Provinciewet 

 

Samenvattende reactie van de fracties: 

De PvdA kan zich vinden in de aanbevelingen. Het gaat niet alleen om, zoals in het rapport wordt ge-

noemd, een cultuur van vertrouwen, maar ook om de kennis en vaardigheden. De fractie ziet uit naar 

het aanvullende organisatieplan zoals dit in een motie is gevraagd. 

De VVD kan zich vinden in de conclusies van GS. Het rapport geeft alleen wel een diffuus beeld over 

wat er speelt. Aan de genoemde waarden zou de fractie de waarde van betrouwbaarheid willen toe-

voegen; Afspraak is afspraak. Over diverse programma’s wordt door de VVD opmerkingen gemaakt 
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o.a. over de e-dienstverlening: het is zorgelijk dat gemaakte plannen niet of niet goed worden uitge-

voerd. Over pMJP wordt opgemerkt dat niet duidelijk is wat de status is van de gedane toezeggingen. 

Tot wordt m.b.t. de verbonden partijen genoemd dat het eveneens zorgelijk is dat nog niet duidelijk is 

welke sturing moet worden toegepast. 

Het voornemen van het college om meer regie te voeren is goed, maar of de genomen maatregelen 

voldoende zijn is de vraag, aldus de VVD. 

SP en GL hebben een positief beeld van de ontwikkelingen binnen het ambtelijk apparaat. Het is pri-

ma om actiepunten nu ook centraal te bewaken. D66 vraagt of het college van mening is of het adhoc 

karakter vwb het maken van plannen (onderdeel Drenthe digitaal) is verbeterd. 

De CU kan zich eveneens vinden in de aanbevelingen en stelt voor om de actiepunten genoemd in de 

audit regelmatig te delen met de staten. De PVV informeert of de genoemde conceptrapportage ook 

ongewijzigd is vastgesteld. 

 

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

Gedeputeerde Brink geeft aan niet inhoudelijk te kunnen ingaan op vragen gericht aan de andere por-

tefeuillehouders. In dit rapport gaat het om wat GS doet met de adviezen die uit de audits komen. GS 

nemen de aanbevelingen over. Bij de VJN zal, in de directiebrief, worden ingegaan op het aanvullen-

de organisatieplan. In de VJN zal eveneens terug worden gekomen op de verbonden partijen en de 

effecten van de Wet Hof. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het overnemen van de aanbevelingen door 

GS breed wordt gesteund. 

 

8. Mededelingen 

De heer van der Ven (CDA) feliciteert de voorzitter met haar ‘maiden’ voorzitterschap. 

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 17:45 uur. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 22 mei 2013. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën van 22 mei 2013, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 10 april 2013 
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

  
Statencommissie korte termijn 
1. 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  

2. Operationeel 
programma RIS3 

Gedeputeerde Brink zegt toe het operationele programma 
van RIS3 toe te zenden aan de commissie ter bespreking 
wanneer hiervoor in het proces ruimte is.  
Is dat niet het geval dat wordt het stuk ter informatie 
toegezonden. 

10.04.2013 10.07.2013  

3. Verkenning 
woningmarkt 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de bestaande 
verkenning van de woningmarkt toe te zenden aan de 
commissie 

10.04.2013 10.07.2013  

4. SNN- Transitie II en 
Pieken 

Gedeputeerde Brink zegt toe technische vragen inzake 
statenstuk 2013-567, schriftelijk te beantwoorden en zo 
nodig het statenstuk aan te passen voor de PS 
vergadering van 17 april 2013 

10.04.2013 17.04.2013 √ Voor de PS vergadering van 
17/4/2013 is een herzien statenstuk 
opgesteld waar de opmerkingen zijn 
verwerkt. 

5. SNN- NIOF 2013 Gedeputeerde Brink zegt toe technische vragen inzake 
statenstuk 2013-566, schriftelijk te beantwoorden en zo 
nodig het statenstuk aan te passen voor de PS 
vergadering van 17 april 2013 

10.04.2013 17.04.2013 √ Voor de PS vergadering van 
17/4/2013 is een herzien statenstuk 
opgesteld waar de opmerkingen zijn 
verwerkt. 

6. Duitsland agenda Gedeputeerde Brink zegt toe de Duitsland agenda van 
het SNN toe te zenden aan de staten zodra deze is 
behandeld in de bestuurscommissie van het SNN 

10.04.2013 17.04.2013  

7. Lidmaatschap EDR Gedeputeerde Brink zegt toe te komen met een voorstel 
voor het lidmaatschap van de EDR 

10.04.2013 10.07.2013  
 
 

Statencommissie lange termijn 
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 

14.11.2012 14.11.2013  
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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. 

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 
31.12.2013 

B&F 10.04.2013: Ovv ged. Brink 
wordt de termijn verschoven naar 
31 december 2013; de cie. Stemt 
hier mee in. 

     
 

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

19.12.2012 19.03.2013 √ De rapportage is ontvangen, en de 
bijdrage is verstrekt. 

 




