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Geachte voorzitter/leden,

ln maart konden wij constateren dat wij met elkaar precies een jaar thuis werken
en al dan niet in gehele of lichte lockdown zitten. De laatste landelijke persconfe-
rentie van 8 maart 2021 bracht slechts beperkte versoepelingen in de corona-
maatregelen met zich mee. De avondklok werd verlengd maar de middelbare
scholen konden weer voorzichtig en aangepast open. ook kwamen er meer mo-
gelijkheden voor buitensporten voor volwassenen en konden mensen met een
contactberoep gelukkig weer aan het werk.

Maar wij zien helaas ook dat de besmettingscijfers nog niet dalen, sterker nog de
laatste weken zien wij een stijging in het aantal besmettingen in Nederland.
Reden te meer om echt nog even volte houden met elkaar. En dat doen wij.

Met deze brief willen wij u wederom informeren over de coVlD-19 ontwikke-
lingen in onze provincie.

Veil igheidsregio Drenthe
ÍVlet de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVTD-19 (TWM)
zijn de bevoegdheden in de aanpak van de crisis meer op lokaal niveau belegd.
Ondanks dat hebben de Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning
de wenselijkheid uitgesproken om de aanpak van de COVID-crisis en de uit-
voering van de landelijke maatregelen zoveel als mogelijk op elkaar af te
stemmen. Dit betekent dat het regionaal beleidsteam, het overleg tussen de
Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning nog steeds eenmaal in
de twee weken bijeenkomt. Op 3 maart 2021 heeft het laatste RBT-overleg
plaatsgevonden en hierin is onder andere gesproken over:
- ontwikkeling en trends van de besmettingen en vaccinatie in Drenthe;
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de uitkomsten van de persconferentie van 2 maart 2021 en een gezamenlijke
duiding van de maatregelen;
vooruitblik op een plan voor de (herstelfase na de crisis;

veilig organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen;

Openbaar vervoer
Eén van de grootste uitdagingen die de coronacrisis voor de provincie met zich
meebrengt, is het openbaar vervoer. ln onze brief 'Op weg naar een regionaal
transitieplan openbaar vervoer 2O22'van 2 maart 2021 is dit uitvoerig be-
schreven. Om kosten te besparen, lijkt versobering van de dienstverlening voor
langere tijd onontkoombaar, terwijl wij tegelijkertijd ook moeten inzetten op
herstel. Dit betekent mogelijk ook een financiële opgave voor de provincie.
Hierover gaan wij in de Statenvergadering van24 maart 2021 met elkaar in
gesprek.

Economisch Drenthe
Di g ita I e We rkp I aats D renthe
De digitale transitie is gaande maar heeft door de coronapandemie een grote
vlucht genomen. Eén van de manieren om ondernemers hierbij te ondersteunen
is de Digitale Werkplaats Drenthe. Op 25 november 2O20 zijn uw Staten geïn-
formeerd over de subsidiëring hiervan. Onlangs is de Drentse aanvraag goed-
gekeurd door het Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties en
kan de Digitale Werkplaats Drenthe dus binnenkort van start. Betrokken partijen
zijn NHL-Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College,
Alfa College, lk Ben Drents Ondernemer, Rabobank en VNO-NCWMKB Noord.

ln de Digitale Werkplaats Drenthe worden mkb-ondernemers ondersteund in de
bewustwording, organisatie en uitvoering van digitalisering, automatisering en
dataprojecten. Doel is de komende drie jaar (202'l-2024) vijfhonderd mkb-be-
drijven te bereiken.

De Digitale Werkplaats Drenthe bevordert ook de samenwerking tussen stu-
denten van verschillende opleidingen en samenwerking tussen mbo- en hbo-stu-
denten, wat leidt tot bredere vaardigheden van studenten. Ook wordt met de Di-
gitale Werkplaats de 'kloof'tussen opleidingen en arbeidsmarkt verkleind. ln
Drenthe komen drie satellietlocaties: Emmen, Assen (TechHub) en Hoogeveen
(lT Hub).

I nte rn ati on a a I o nd e rn e me n
De Uitvoeringsregeling lnternationaal Ondernemen is uitgebreid. Deze subsidie-
regeling voorziet in subsidies voor meerdaagse, georganiseerde handelsmissies en
beursbezoeken, waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan deelnemen.
Voor ondernemers zijn ontmoetingen ook in deze coronatijd van belang. Door de
regeling aan te passen is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor digitaal
georganiseerde handelsm issies, beu rsbezoeken en matchmaki ng evenementen.
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lnnovatie en onderzoek mkb
ln de afgelopen maanden werden diverse regelingen via SNN opengesteld die het
Drentse mkb kunnen ondersteunen. De Call Valorisatie maakt gebruik van EFRO-

middelen uit de afgelopen programmaperiode. De VIA-regelingen (Versnelling
lnnovatieve Ambities) maken gebruik van REACT EU: het fonds dat door de
Europese Commissie ter beschikking is gesteld om de periode naar het nieuwe
EFRO-programma te overbruggen en om de klappen van de COVID-crisis op te
vangen in2O21. De regelingen zijn zo succesvol, dat er alweer sprake is van op-
hoging van de subsidiebudgetten. Dankzij REACT EU is dit mogelijk.

Naast de regelingen uit de EU-middelen zijn ook de (Rijk-regio) MtT-regelingen
(MKB lnnovatiestimulering Topsectoren) dit jaar weer geopend. De regelingen
voorzien in een behoefte, steeds meer Drentse bedrijven maken gebruik van de
regeling. ln 2020 hebben meer dan 80 bedrijven M|T-subsidie ontvangen. De to-
taal beschikbare subsidie is ruim € 6 miljoen. Het Rijk financiert ruim de helft, de
drie noordelijke provincies het resterende deel. Voor Drenthe betreft dit
€ 940 duizend. ln april opent de M|T-regeling die haalbaarheidsonderzoeken on-
dersteunt. Rond de zomer gaat de regeling voor R&D open.

Drenthe-dekens voor de horeca
Op 15 maart 2021 zijn de eerste Drenthe-dekens beschikbaar gesteld aan horeca-
ondernemers met een terras. Hiermee willen wij ondernemers, ondanks dat er
nog geen perspectief is voor opening, een hart onder de riem steken. Met de
Drenthe-dekens kunnen gasten, als de horeca weer open mag, langer warm
buiten zitten op de terrassen in onze provincie. Naast de actie met de gratis
Drenthe-dekens, wordt tevens de subsidieregeling 'Energiezuinig en duurzaam
warm buiten zitten' opengesteld (per 1 april 2O2'l). Met deze regeling willen wij
horecaondernemers ondersteuning bieden bij het verlengen van het buiten-
seizoen en verduurzamen van de terrassen.

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Momenteel leggen wij de laatste hand aan de regeling die is gemaakt als uit-
werking van de motie Stageregeling Corona, die vorig najaar door uw Staten is

aangenomen. Dit zal een zogeheten voucherregeling worden, waarbij het voor
bedrijven en instellingen aantrekkelijker wordt om, met name aan mbo'ers, een
stage of leerbaan aan te bieden. Zeer binnenkort zullen wij u nader informeren
over de uitwerking van de motie.

De effecten van de coronacrisis zijn in de arbeidsmarktcijfers nog altijd niet dui-
delijk zichtbaar. De steunmaatregelen van het Rijk lijken eraan bij te dragen dat
de werkloosheidscijfers en ook bijvoorbeeld het aantal faillissementen geen
grote stijging vertonen in Drenthe. Het is lastig in te schatten of dit ook op lan-
gere termijn zo zal blijven.

Cultuur
Het is onduidelijk hoe lang de lockdown voor culturele instellingen nog zal
duren. Duidelijk is wel dat de meeste musea, podia en andere culturele instel-
lingen geen of vrijwel geen inkomsten hadden in het eerste kwartaal. Later dit
jaar zal duidelijk worden wat dit zal betekenen.
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De gemeenten hebben van het Rijk een bijdrage gekregen voor coronaschade in
de cultuursector. Deze middelen zijn door gemeenten vrij besteedbaar. Wij
hebben een brief verstuurd aan de twaalf Drentse gemeenten om te bena-
drukken dat wij graag in gesprek blijven over de ondersteuning van de sector. ln
die brief hebben wij ook aangegeven dat eventuele ondersteuning vanuit de pro-
vincie pas zal worden toegekend als de extra rijksmiddelen voor de culturele
sector zijn ingezet, maar ontoereikend blijken.

Wij denken inmiddels na over versterking van de culturele sector in Drenthe in de
periode na de crisis. De opluchting zal groot zijn als de deuren van theaters en
musea weer openen en op termijn festivals en evenementen ook weer mogelijk
zijn. Als provincie willen wij daar waar het kan steun bieden om het cultureel
klimaat in Drenthe zo snel mogelijk weer op peil te brengen.

Financiën/subsidies
ln onze vorige coronabrief gaven wij al aan voornemens te zijn om ook dit jaar
bedrijven en organisaties op een praktische manier te willen helpen de gevolgen
van de coronacrisis op te vangen. De werklijnen uit 2020 hebben wij inmiddels
voor 2021 opnieuw vastgesteld. Zo passen wij een soepele bevoorschotting toe
van boekjaarsubsidies, leveren wij maatwerk bij het verschuiven van evene-
menten en prestaties naar een later tijdstip, rekenen wij bij subsidies vanaf
€ 25.000 af op werkelijke kosten indien prestaties helemaal niet doorgaan en be-
kijken wij bij een subsidieaanvraag of het realistisch is of activiteiten wel door
kunnen gaan en bij twijfel overleggen wij over wat er eventueel mogelijk is.

Organisaties kunnen door de coronacrisis ook in liquiditeitsproblemen verkeren.
ln dergelijke situaties overleggen wij met gemeenten of organisaties wat nodig is

tot een oplossing te komen en zijn wij soepel bij verzoeken om betalingsrege-
lingen of uitstel van betalingen bij vorderingen.

Vitamine A
Via de VDG hebben wij een uitvraag gedaan onder de Drentse gemeenten of en
waar extra ondersteuning nodig is voor kwetsbare Drenten. ln reactie hierop
heeft de gemeente Aa en Hunze een financiële bijdrage gevraagd voor een
vervolg van het project'Vitamine A'. De gemeente organiseert activiteiten om in-
woners aan te moedigen te kijken naar wat er wél kan in deze tijd van corona-
crisis. Via online platforms, huis-aan-huis bladen en podcasts roepen zij verschil-
lende doelgroepen in de gemeente op om deel te nemen aan activiteiten en
geven zij de inwoners "wat-kan-wél-inspiratie". Wij ondersteunen het project
met € 24.500,-- waarmee de gemeente activiteiten als een online bingo, een
puzzel in de huis-aan-huis krant en gesprekken tijdens podcasts kan organiseren
met behulp van onder andere jongerenwerkers. Doel is een positief geluid af te
geven en elkaar te ontmoeten, al kan dat niet fysiek.

Zomerprogrammering 2.Oz activiteiten voor en door jongeren
De coronamaatregelen hebben veel impact op de fysieke en psychische gezond-
heid van jongeren. ln de zomer van 2020 is daarom in zeer korte tijd (vier weken)
een provincie-brede zomerprogrammering in alle Drentse gemeenten opgezet
met activiteiten voor en door jongeren. Jongeren betrekken is niet nieuw, maar
wel lastig. Met de zomerprogrammering is dit gelukt. Daarom gaan wij hier dit
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jaar in de zomervakantie mee door. Jongeren kunnen ook dit jaar, in een flits-
peiling, zelf aangeven waar behoefte aan is en waar ze zelÍ betrokken willen
worden. Het aanbod in alle gemeenten wordt hier op aangepast. Naast activi-
teiten in alle Drentse gemeenten wordt een duurzame, structurele methode ont-
wikkeld om in (alle) vakanties activiteiten door en voor jongeren te organiseren.
Het doel is dat meer jongeren zich gehoord voelen en een actieve, sportieve, so-

ciale invulling van hun vrije tijd/vakantie hebben.

Tot slot
Wij hopen dat wij met het begin van het vaccineren de weg naar het'oude'
normaal zijn ingeslagen. Tot de bescherming tegen het virus voldoende is, blijven
wij ons werk doen met de huidige aanpassingen. Wij blijven in (digitaal) contact
met onze inwoners, organisaties en bedrijven en kijken uit naar het moment dat
we weer fysiek op pad kunnen.
Voor nu, blijf gezond en houd vol!

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


