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Onderwerp: Beantwoording technische vragen over de Voorjaarsnola 2013

Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u de beantwoording aan van de technische vragen die van de zijde van uw

staten gesteld zijn over de Voorjaarsnota 2013. Daarbij merken wij op dat alleen van

de Statenfractie van de Partij van de Arbeid vragen ontvangen zíjn. Wij geven hierna
per gestelde vraag ons antwoord.

"Pagina 7: Er wordt gesproken over een "integrale visie op duurzame, innovatieve

landbouw. Wanneer kunnen we die visie verwachten?"

Antwoord: De visie wordt eind 2013 verwacht.

"Pagina I kader: 1 míljoen voor TOP regelíng. Dit jaar is een drieluik vastgesteld voor

MKB (versnellingsagenda, MKB actieprogramma en financieringsinstrumenten) ls

TOP regeling extra of maakt dit deel uit van een van deze drie uit het drieluik."

Antwoord: De TOP-regeling draagt bij aan de beleidsdoelstelling waarop ook het

drieluik versnellingsagenda ondenuiis en arbeidsmarkt, MKB-actieplan

en nota financieringsinstrumentarium is gericht. Hef ls echter een

aanvullend instrument ten opzichte van al bestaande instrumenten.

"Op bladzijde 9 wordt gesproken over een "duurzame krimpregeling". Wat is daarin

vastgelegd?"

Het betreft een impuls voor de woning- en bedriifsmarkt. De inhoud

van de regeling wordt nog nader ontwikkeld en ingevuld.
Antwoord:
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"Op bladzijde 15 is sprake van een "plattelandsontwikkelingsplan". Kunt u wat meer

informatie geven over dit plan? Hoe moet het woord "inspiratiebron" geduid worden,

Wat is de inbreng van Noord-Nederland?"

Antwoord Met het woord "inspiratiebron" wordt bedoeld dat de invulling van het
OP-EFRO 2014-2020 kan worden gebruikt voor het opstellen van het
plattelandsontwikkelplan. Hierdoor worden doelen en resultaten op

Noord-Nederlands niveau gei'ntegreerd in het regionale niveau en is

er meer samenhang.

"Op bladzijde 16 POP: Er is sprake van "brede plattelandsdoelen". Hoe luiden die
doelen?"

Antwoord: Het onderwerp "brede plattelandsdoelen" is de zesde prioriteit in de

nieuwe POP-verordening: Bevordering van sociale inclusieve armoe-
debestrijd ing en economische ontwikkeling in platteland sgebieden.

Deze kent als aandachtsgebieden:

- diversificatie, creatie van nieuwe kleine ondernemingen en van

extra werkgelegenheid

- stimuleren plaatselijke ontwikkeling in plattelandsgebieden

- toegankelijkheid, gebruik en kwaliteit van ICT in plattelandsgebie-

den.

"Op bladzijde l7 is sprake van het ontwikkelen van een strategie voor het OV ten be-

hoeve van een vitaal platteland. Wat is er al bekend over het proces/tijdpad voor het

ontwikkelen van deze strategie?"

Antwoord: Met het OV-bureau zijn wij aan het verkennen welke maatregelen op

het gebied van kleinschalig vervoer kunnen worden uitgevoerd die

aansluiten bij de kaders van Vitaal Platteland en die binnen de looptijd
van Vitaal Platteland (2013 tot en met 2018) kunnen worden uitge-
voerd. Los van Vitaal Platteland willen wij, vanuit het krimpdossier,

een bijdrage geven aan een pilot van de gemeente Borger-Odoorn die

een efficiënte bundeling van veruoersstromen in landelijk gebied be-

oogt. En we kijken ook naar andere aanspreken voorbeelden. Deze

worden nu in beeld gebracht.

"ln diezelfde alinea is sprake van "innovatieve oplossingen op het gebied van bereik-

baarheid en infrastructurele maatregelen voor bijvoorbeeld langzaam verkeer". Klinkt
plezierig en veelbelovend, maar ook vaag. ls hier al wat meer over te zeggen?"

Antwoord: Ook hier nemen wij de kaders van Vitaal Platteland als leidraad. Wij

verwachten onder andere dat er bottom up projectideeën op dit terrein

worden aangedragen voor de subsidieregeling onder lijn 1 van het ka-

der vitaal platteland. lnvulling van dit onderdeel vindt onder andere
plaats door initiatieven vanuit de bevolking zelf. Met onze partners in

Zuid-oost wordt gei'nventariseerd wat voor type maatregelen in dit ka-
der kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van

lijn 2.
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Gedacht wordt aan fietsverbindingen naar OV-knooppunten, aan vei-
lige scholroufes en oversteken die noodzakelijk zijn omdat scholen
verplaatsen, of aan innovatieve oplossingen om de vervoersvraag en -
aanbod in een dorp bij elkaar te brengen.

"Op bladzijde 18 regionale omroepen: Er wordt gesproken over het risico dat meer
geld uít het Provinciefonds genomen kan gaan worden dan wij nu beschikken aan
RTV Drenthe. Hoe kan dit? Heeft dit te maken met bezuinigingen die wij RTV hebben
opgelegd?"

Antwoord: Recentralisatie betekent een uitname uit het Provinciefonds van € 142

miljoen. Op het moment van het schrijven van de Voorjaarsnota was
de verdeelsleutel nog niet duidelijk. Op 23 meiheeft het |PO-bestuur
ingestemd met het voorstel van de verdeling van die € 142 miljoen.
Deze verdeelsleutel lijkt met € 1,1 miljoen gunstig voor ons uit te val-
len omdat de provincies jaarlijks de afgesproken (IPO-ROOS) reële
index vergoed hebben. Deze index was hoger dan de index die wij
ontvingen via het Provinciefonds.
Hoewelde € 142 miljoen expliciet in het Regeerakkoord is opgeno-
men, wilsfaafssecref aris Dekker de Tweede Kamer de ruimte geven

eventueel een hoger bedrag uit te nemen. Afgesproken is dat er be-
stuurlijk overleg met minister Plasterk komt als het Kabinet overweegt
dat te doen. Op verzoek van de Tweede Kamer doet het
Commissariaat voor de Media nog onderzoek naar de provinciale uit-
gaven voor de regionale omroep. De onzekerheid van de definitieve
uitname uit het Provinciefonds blijft dus nog wel bestaan.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris p voorzitter

coll.


