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Op te bergen 
in de band van 
29 mei 2013 
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verzocht hun eventuele opmerkingen 
binnen acht dagen na ontvangst aan 
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van de vergadering van de  
Statencommissie Bestuur en Financiën 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
gehouden op 22 mei 2013 

 
 
 
 

Samenvatting 



 

 3

 
 

 
SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën 
 
Woensdag 22 mei 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 22 mei 2013 is als bijlage opgeno-
men bij deze samenvatting. 
 
 
 
Aanwezig:  
mw. W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 
R. Beimers (PVV) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) bij 
agendapunt 9 
mevrouw L. Beving (PVV)bij 
agendapunt 9  
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 M.J. Kaal (CDA) 
K. Kuipers (GroenLinks) bij 
agendapunt 9  
mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
bij agendapunt 9 
P.H. Oosterlaak (SP) 
mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 
J. Smits (VVD) 
T. Stelpstra (ChristenUnie) tot 16.30 uur 
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) vanaf 14.35 tot 17.10 
uur 
H. Brink (VVD)  tot 17.10 uur 
H.H. van de Boer (VVD) tot 17.10 uur 
A. van der Tuuk (PvdA) 
 
De heer H. van Voorn, concerncontroller SNN, 
agendapunt 8 
 
 
 
Afwezig: 
J.J. Baltes (VVD) 
mevrouw G.H.Smith (GroenLinks) 
mevrouw R. Horasan (PvdA)  
F. van Rhee (Groep Van Rhee) 
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter, mevrouw Meeuwissen opent de vergadering.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de agendapunt 9 (Jaarstukken 
2012) en 10 (1e Bestuursrapportage 2013 en 3e wijziging Begroting 2013) in de behandeling worden 
samengevoegd.  
 
3. Samenvatting vergadering 10 april 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. 
 
5. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 
IPO: er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het IPO 
 
SNN: de fractie van het CDA informeert naar het moment voor PS om nog invloed te kunnen uitoefe-
nen op de visie van Noord-Nederland. Zeker wanneer er minder geld naar Drenthe komt is het zaak 
dat de staten in een vroeg stadium mee kunnen praten over de te maken keuzes. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat op 19 juni a.s. een gesprek zal plaatsvinden met staatsecretaris 
Dijksma (EZ) over de landsdelige programma’s. Van belang zijn de zgn EFRO gelden, hoeveel geld 
valt er nog te verdelen? Nu al is bekend dat er substantieel minder geld naar Noord-Nederland zal 
gaan. De staten krijgen de mogelijkheid om hierover na de zomer mee te discussiëren. 
 
EU: er zijn geen vragen en/of opmerkingen over Europese aangelegenheden. 
 
7. Statenstukken/brieven 
 
7a. Statenstuk 2013-572; Ontwerp begroting 2014 c.a. Noordelijke Rekenkamer (NRK)  
 
Voorafgaand aan de beraadslaging geeft de voorzitter van het bestuur van de NRK, dhr. Nijhuis een 
korte toelichting op de begroting en de Jaarstukken; De rekening laat een overschot zien van  
€ 20.000, die zal terugvloeien naar de drie provincies. De begroting is neerwaarts bijgesteld. 
De fracties van PvdA en D66 stellen enkele vragen aan de voorzitter en de directeur van de NRK, dhr. 
Herweijer. Kan het programma met een kleinere begroting nog worden uitgevoerd? Op een Wob ver-
zoek is niet ingegaan omdat sprake zou zijn van vertrouwelijkheid, maar is die insteek handhaafbaar? 
 
De heer Nijhhuis geeft aan dat het programma nog steeds kan worden uitgevoerd maar loopt niet 
altijd synchroon met de begroting. Wob-verzoek: in tegenstelling tot de Algemene Rekenkamer vallen 
de provinciale en gemeentelijke Rekenkamers wel onder de Wob. Dit geeft problemen mbt de ver-
trouwelijkheid die nodig is om gegevens te verkrijgen en te gebruiken. Het zou goed zijn als de be-
stuursrechter hier ook een uitspraak over zou doen. Het hier genoemde Wob verzoek had overigens 
betrekking op het Rapport over de Blauwestad in Groningen. 
 
Samenvattende reactie van de fracties  
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Alle fracties kunnen zich vinden in de begroting en stemmen in met het voorstel. De NRK ontvangt 
hiervoor de nodige complimenten. De PvdA merkt op te waarderen dat de Programmaraad hieraan 
haar bijdrage heeft geleverd. D66 informeert of de bijdrage van de provincie verlaagd kan worden nu 
de begroting in neerwaartse zin is bijgesteld. En kan de NRK geen onderdak vinden in het provincie-
huis dat scheelt in de kosten. Daarnaast vraagt D66 of de genoemde niet gesaneerde bodem in Dren-
the ligt.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van de Tuuk geeft als reactie hij nu het hier een stuk van het Presidium betreft geen 
inhoudelijke reactie kan geven op de begroting. 
Wel geeft hij aan dat de 2% korting op de begroting in lijn is met de overige bezuinigingen zoals die is 
afgesproken. De opmerking over de huisvesting wordt door hem onderschreven. 
De genoemde achterstand in bodemsanering betreft niet de provincie Drenthe. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de constatering dat alle fracties instemmen met het staten-
stuk. 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
 
7b. Statenstuk 2013-574; SNN Jaarstukken 2012 en SNN Begroting 2014  
 
De concerncontroller, de heer Van Voorn is aanwezig om eventuele inhoudelijk technische vragen te 
beantwoorden.  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Alle fracties stemmen na de beraadslaging in met de Jaarstukken 2012 en de begroting 2014. Tijdens 
de discussie wordt het volgende naar voren. Door meerdere fracties is gesproken over de lobbyisten 
van het SNN. De VVD en D66 zijn grote voorstanders en wijzen op de voordelen zeker in onzeker 
(financiële) tijden. De VVD benadrukt dat de toekomst van het SNN afhangt van de afspraken over de 
programma’s in de periode 2014-201. GL is van mening dat uitgaven voor extra lobbyist niet goed is 
onderbouwd. De SP vindt dat een extra lobbyist juist haaks staat op alle onzekerheden waar het SNN 
mee te maken heeft en vraagt naar de effectiviteit van een lobbyist; wat is het meetbare resultaat? 
Het CDA en de CU noemen dat de begroting minder vast ligt als wordt aangegeven nu het nog ondui-
delijk is hoeveel EFRO gelden binnen zullen komen. GL mist in de visie van het SNN het denken van-
uit ruimtelijke kwaliteit. D66 informeert naar de kosten van uitzendbureau die max. 15% mogen zijn. 
De VVD informeert naar een onderzoek waaruit zou blijken dat door Kompasgelden er een banen- 
groei is geweest van 15.000 banen (over de afgelopen 12 jaar). Ook pleit de VVD voor het behoud 
van de expertise die bij het SNN aanwezig is, zeker waar het gaat om subsidie specialisten. 
De SP wil weten in hoeverre PS nog kaders kan stellen aan de gedecentraliseerde (Zuiderzee) gelden 
die het Ministerie van EZ bij het SNN heeft ondergebracht. Wanneer kunnen de staten hierover dis-
cussiëren? Tot slot vragen D66, GL en de CU naar het worden van managementauthoriteit en het al 
dan niet reserveren van wachtgeld wanneer het SNN dit niet zou worden. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan de inzet van deskundigen van het SNN te zullen opnemen met 
de directeur van het SNN. Lobbyisten maken zeker het verschil, maar de resultaten zijn niet altijd in 
cijfers uit te drukken. De huidige lobbyisten vertrekken helaas. Naar vervanging wordt nog gezocht. 
Het aantal lobbyisten voor Noord-Nederland is eerder te weinig dan teveel. De zogenoemde REP 
middelen (v/h Zuiderzeegelden) zijn ‘neergezet’ bij het SNN, aan de bij deze middelen behorende 
kaders en procedures wijzigt niets. Het is niet de verwachting dat het SNN géén managementauthori-
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teit zal worden om die reden is geen berekening gemaakt voor eventuele risico’s. Verder is er een 
analyse gemaakt dat ook wanneer de programma’s niet naar het SNN komen pas sprake is van per-
sonele risico’s als de vaste (personeels) kern wordt geraakt. Dit is vooralsnog niet het geval.  
De SNN concerncontroller de heer van Voorn: geeft aan dat het inzetten van uitzendkrachten 15% 
van de loonsom mag bedragen. Hiervoor is gekozen omdat de overheid niet verzekerd is tegen ziek-
tekosten en om ruimte te hebben voor extra klussen (bijv. extra controles). Ook bij onzekerheid over 
toekomstige programma’s zal de afbouw van de bestaande programma’s zeker tot medio 2017 zijn 
beslag krijgen. 
Gedeputeerde Brink: bevestigd dat bij het SNN sprake is van vaste en flexibele contracten. Wanneer 
er minder geld beschikbaar komt zal dit zeker consequenties hebben voor de organisatie. 
Ook geeft hij aan dat de werkzaamheden van het SNN breder is dan de programma’s die uit Brussel 
komen.  
 
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 
Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe: het Kompasonderzoek naar de werkgelegenheid (15.000 ba-
nengroei in de afgelopen 12 jaar) toe te zullen zenden aan de commissie B&F.  
 
Status: De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 
 
 
7c. Statenstuk 2013-570; Jaarstukken 2012 
7d. Statenstuk 2013-569; 1e Bestuursrapportage 2013 en 3e wijziging Begroting 2013 
 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Complimenten zijn er voor de kwaliteit en presentatie van de Jaarstukken van een meerderheid van 
de fracties. Van de mogelijkheid om schriftelijke (technische) vragen te stellen hebben 3 fracties ge-
bruik gemaakt. Voor de in de vergadering gevraagde detailvragen en de reactie hierop wordt verwe-
zen naar de videonotulering. 
Vragen zijn er over de hoogte van het resultaat, 38 miljoen maar ook vagen van meerdere fracties 
over de onderbesteding. De VVD vraagt zich af of er te ruim is begroot of dat er te veel onderbeste-
ding is en is van mening dat het verschil tussen begroting en onderbesteding niet groter zou mogen 
zijn dan 5%. Het CDA is ontevreden over de hoogte van de onderbesteding, en noemt een aantal 
onderwerpen als mobiliteit en organisatie waarvan de niet bestede gelden terug zouden moeten vloei-
en naar de algemene reserve. Voor de PVV is sprake van een geflatteerde Jaarrekening, helder en 
duidelijk maar veel geld wordt doorgeschoven naar het saldireserve of volgende jaren. GL kan leven 
met het overschot en de bestemmingen daarvan maar vindt wel dat er harder aan getrokken moet 
worden om de doelen te realiseren, D66 merkt op dat het resultaat van 2012 positief is, maar dit is 
bewerkstelligd door de reserves in te zetten. 
Meerdere fracties spreken hun zorgen uit over de decentralisatie van Jeugdzorg naar de gemeenten. 
Ook zijn er vragen over de Drentse Energie Organisatie (DEO) van meerdere fracties, wanneer kan 
het 1e jaarverslag worden besproken? 
De PvdA vindt de Regiovisie Groningen-Assen nog steeds van belang, hoe staat het college hierin? 
Hoe is de dekking van de OV-korten geregeld? Hoe wil GS omgaan me de ILG reserve? 
Het CDA informeert naar de kwaliteit van het busvervoer, de zgn RSP school, Natura 2000, heeft GS 
nog interesse voor het sociaal domein, de problemen van de samenwerking met gemeenten. Bij dit 
laatste zorgpunt sluit de CU zich aan, waar is de missie van het college gebleven? En kan het Rijk 
terugkomen op RSP afspraken? Voor de VVD is er nog geen directe relatie tussen natuurontwikkeling 
en vitaal platteland. Voor de PVV is de aangegane ILG verplichting moeilijk terug te vinden in de stuk-
ken. De SP vraagt zich af waar de stroom aan milieuvergunningen vandaan komt. 
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GL maakt zich zorgen over WB21, verdroging en de wateropgaven, is extra geld een optie. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van der Tuuk bedankt voor de complimenten en geeft daarbij aan dat ook de goede 
samenwerking met de statenwerkgroep Programmabegroting hieraan debet is. 
Inhoudelijke noemt hij dat overheveling van bedragen naar een volgend jaar alleen plaats vindt als 
daar goede reden voor zijn. Vaak ligt de oorzaak ook extern. Schatkistbankieren is inmiddels aan de 
orde, alle uitzettingen na 4 juni vallen hieronder. Over sociaal domein zijn i.o.m. de staten scherpe 
keuzes gemaakt. De hoogte van het resultaat is veroorzaakt door op het laatste moment binnengeko-
men Rijksmiddelen. Worden die niet meegerekend dat is het verschil rond de 1%. Er is geen indicatie 
dat het Rijk terugkomt op de RSP afspraken. Over de hoogte van de algemene reserve zal hij bij de 
VJN terugkomen. 
Gedeputeerde Munniksma: GS staat positief tegenover het samenwerkingsverband Regio Groningen-
Assen, herijking is wel op zijn plaats. Na de zomer komt dit onderwerp terug bij de staten. Het pMJP is 
een belangrijk onderdeel van programma 7, het gaat sec om Natuur, waar dit in de begroting staat is 
minder van belang. Als de afrekening van het ILG positief uitvalt dan gaat het meerdere naar de al-
gemene reserves. Hij heeft goede hoop dat binnenkort programmatische aanpak van het PAS zal 
plaatsvinden. In het komende halfjaar zal de eerste tranche van Natura 2000 gebieden worden aan-
gewezen. Op korte termijn wordt door het Rijk 20 miljoen overgemaakt voor natuurprojecten voor de 
komende 4 – 5 jaar. Eenmalige bedragen geven daarom een vertekend beeld in de Jaarstukken. 
Gedeputeerde Brink geeft aan dat GS naar samenwerking met de drentse gemeenten blijft zoeken. 
Over mobiliteit merkt hij op dat een aantal zaken met Fyslân en Overijssel worden ingehuurd, zoals 
bestekschrijvers. De reserves van de N34 zijn niet beschikbaar voor andere projecten, er moet nl extra 
geld bij zoals het knooppunt Exloo. Geld bestemd voor OV komt uit de BDU (brede doeluitkering). 
Budget voor personeelsbeleid wat niet is besteed gaat terug naar de algemene reserves, een klein 
deel is bestemd voor frictiekosten. Bij de VJN komt een directiebrief waarin een aantal van deze zaken 
terugkomen. De discussie over de shared services was nog niet afgerond toen de Jaarrekening ge-
reed was.. GS blijft zoeken hoe de backoffice beter kan. 
Gedeputeerde van de Boer: Het jaarverslag van DEO komt een deze dagen en kan wat GS betreft 
worden geagendeerd in de commissie. Op voorhand geeft hij aan dat de financiële markt de doelstel-
ling negatief heeft beïnvloed. Het bedrag voor Biblionet isn nog niet bekend, eerst moeten de 12 ge-
meenten tot een overeenstemming komen. Biblionet is gevraagd om met een reële begroting te ko-
men, zo ook RTVDrenthe. Eerst dient men oplossing voor problemen te zoeken binnen de eigen be-
groting. Op de vraag van de PVV of subsidies na 4 jaar gestopt kunnen worden is het antwoord Ja. 
Wel moet hier bestuurlijk ordentelijk mee worden omgegaan. De uitvoering van het Energieprogram-
ma zal worden heroverwogen. De zorgpunten rondom WB21 erkent het college, het gaat om een bui-
tengewoon complex geheel. Op een vraag van D66 over de recentralisatie van de omroepen geeft hij 
aan dat deze nog steeds staat gepland voor januari 2014. Tot slot geeft hij aan dat de toename van 
het aantal aanvragen voor milieuvergunningen wordt veroorzaakt door het wegvallen van de melkquo-
ta in 2015, een prima zaak omdat deze uitbreiding goed voor de drentse economie is.    
 
De voorzitter concludeert dat de standpunten zijn gewisseld. Nu het CDA heeft verzocht om het stuk 
terug te laten komen als bespreekstuk in de statenvergadering blijft de status ongewijzigd.  
 
Status: De B-status van beide stukken blijft gehandhaafd. 
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7e. Brief van het college van GS van 8 mei 2013 over Meerjareninvesteringsplan (MIP) ICT 
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
De fracties kunnen zich vinden in de brief. De CU is wel van mening dat de doelen concreter gesteld 
kunnen worden. De VVD mist de relatie tussen investering en afschrijving.  
D66 informeert of voldoende ruimte overblijft voor eventuele samenwerking met derden, zodat bijvoor-
beeld combinaties met andere overheden niet op slot worden gezet.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van der Tuuk: het MIP is een vervolg op het rapport van bureau Berenschot. Hij heeft 
goed hoop dat dit plan een stap is in de goede richting. Het MIP zet eventuele samenwerking met 
derden niet op slot. 
Als de doelen concreter worden zijn die terug te vinden in de Jaarstukken. Financieel komt dit onder-
werp terug via de P&C cyclus. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief afdoende is behandeld. 
 
7f. Brief van het college van GS van 27 maart 2013 over Taskforce Wet Hof en BCF (BTW 
 compensatiefonds)  
 
Samenvattende reactie van de fracties: 
Meerdere partijen stellen vragen over de democratische legitimering wanneer gelden ‘gestald’ worden 
bij derden, in casu de gemeenten. 
De VVD merkt op dat alle oplossingen uitgaan van het uitzetten van gelden bij andere partijen, wordt 
hiermee het probleem niet verschoven naar de gemeenten?  De VVD heeft in hoge mate moeite met 
de in de brief gelegde relatie tussen natuurontwikkeling en Vitaal platteland. De PVV sluit zich bij dit 
onderdeel aan. 
GL wil toegelicht zien waar het ILG geld naar toe gaat. D66 informeert of er in Emmen stagnatie ont-
staat bij het RSP project en is het BCF contra productief voor Drenthe of in het algemeen? 
Het CDA wil evenals de VVD het tempo opvoeren Naast de genoemde oplossingen geeft de SP aan 
dat ook gekozen kan worden voor het saneren van de gelden. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde van der Tuuk: merkt op dat het college ook na de datum van de brief is doorgegaan 
met de interne taskforce. Wanneer gelden worden weggezet zal dat gaan in overleg met PS. De snel-
ste mogelijkheid is om via de geleden via RSP weg te zetten. Wanneer het geld naar gemeenten gaat 
is de zeggenschap niet weg. Juristen zijn bezig om dit in te vullen. 
Het probleem wordt niet verschoven naar gemeenten omdat het bij gemeenten, door hun grote aantal 
meer vereffent dan bij provincies. Als het voorstel om de RSP gelden naar Emmen over te maken 
gereed is zal het bij de staten worden voorgelegd. Het is de bedoeling om dit in 2013 af te ronden. 
Het geld zal dan staan bij de gemeente Emmen, maar  het Rijk houdt de volledige zeggenschap over 
het geld. Voor de tekorten van Drenthe betekent deze ‘move’ zeker iets. 
In de tweede termijn vraagt hij de commissie of het college met deze handelswijze op de goede weg is 
wat de staten betreft. Desgevraagd wordt dit door de commissie bevestigd. 
Bij het BCF spelen een aantal zaken, maximering en hoe het in de toekomst verdeeld gaat worden. 
Gesprekken hierover – over het Drentse belang – zijn in Den Haag nog gaande. 
 
8. Mededelingen 
De voorzitter merkt op dat de volgende statencommissie, de laatste voor het zomerreces,  staat gea-
gendeerd voor 19 juni a.s.. 
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9. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 17:45 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 juni 2013. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën van 19 juni 2013, 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 22 mei 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 √Mondeling beantwoord in cie. 
Vergadering 22 mei 2013. Het 
betreft een algemene overeenkomst 
met een aantal onderdelen o.a. 
Landbouw. Doel is kennis te delen 
en business te maken. 
Concrete effecten op de 
werkgelegenheid zijn nog niet aan te 
geven. 

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 √ Beantwoord bij memo van 14 mei 
2013 

4. 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 B&F 22/5: Ged. Brink: GS komt met 
een voorstel over Duitslandagenda 
en lidmaatschap EDR (Zie nr 5) 

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

10.04.2013 10.07.2013 Zie nr.4 

6. Kompasonderzoek 
werkgelegenheid 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe het 
Kompasonderzoek naar werkgelegenheid (15.000 banen) 
toe te zenden aan de commissie  

22.05.2013 22.08.2013 √ Afgehandeld per mail van 
14.06.2013 

 
 
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 √ Is afgehandeld; de disclaimer is 
opgenomen in de 
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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. 

productenraming. 

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 B&F 22/5: Gedeputeerde Brink: GS 
komt met een Directiebrief bij de 
VJN. 

 




