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Geachte voorzitter/leden,

"Wijzijn klaar met corona, maar corona nog niet met ons". Zo luidt het adagium vanuit
het kabinet. De besmettingen lopen weer op en nieuwe maatregelen vanuit het kabi-
net konden daarop niet uitblijven. Het maakt ons ervan bewust dat het virus nog niet
op z'n retour is. We beseffen ons dat het veel vraagt van de samenleving, dus ook van
de inwoners van Drenthe, maar we zullen ook in de komende maanden zorgvuldig
moeten blijven en maatregelen en voorschriften blijven hanteren.

Voor nu willen wij u met deze brief bijpraten op de volgende onderwerpen

REGIONAAL BELEIDSTEAM
Begin september bent u door de voorzitter Veiligheidsregio Drenthe in de 6e'raads-
brief' geïnformeerd over de aanpak van de coronacrisis in Drenthe. ln het Regionaal
Beleidsteam, dat tweewekelijks bij elkaar komt, worden de landelijke, regionale en lo-
kale ontwikkelingen besproken en stemt de voorzitter de crisisaanpak af met de
Drentse burgemeesters en adviseurs. De forse toename van het aantal besmettingen,
ook in Drenthe, baart zorgen. De crisisaanpak richt primair op het voorkomen van ver-
dere besmettingen. Dit doet het RBT door het creëren en stimuleren van bewustwor-
ding bij onze inwoners, gerichte toezicht en handhaving op plekken waar dat nodig is

en eventuele aanvullende lokale of regionale maatregelen.

FINANCIËN
ln de Septembercirculaire heeft het kabinet de afspraak bevestigd om het accres van
het Gemeente- en Provinciefonds te bevriezen. Dit voorkomt grote schommelingen
aan de inkomstenkant.
Naar verwachting zal ons aandeel in de vergoeding van het Rijk voor corona-
gerelateerde kosten voor met name cultuur ongeveer € 9 ton bedragen, van de in to-
taal€ 8 miljoen die aan de provincies beschikbaar is gesteld.
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Het voortzetten van de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV (zie verderop in
deze brief) is voor ons als opbrengstverantwoordelijke partij in financieel opzicht ge-

ruststellend.
ln de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) is door de Partijvan de Dieren gevraagd

om een totaaloverzicht van alle extra uitgaven die zijn gedaan in verband met corona.
Dit overzicht zullen wij u zo snel mogelijk toesturen.

CULTUUR
ln de brief Noodsteun culturele infrastructuur van 15 september 2020 hebben wij u ge-

informeerd over de bijna € 1,5 miljoen aan noodsteun voor de Drentse cultuur. Daarbij
gaat het om de cofinanciering van bijdragen uit drie Rijkscultuurfondsen, de regeling

voor coronasteun aan kleine en middelgrote musea en een extra bijdrage aan ge-

meenten voor het behoud van de culturele infrastructuur.
Niet direct gerelateerd aan corona, maar wel verheugend en van groot belang voor de

Drentse culturele infrastructuur is het extra geld dat het kabinet uittrekt voor het alsnog

honoreren van aanvragen van eerder afgewezen instellingen met een positieve beoor-
deling in het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het extra geld voor cultuur in de regio,

om de zogeheten 'onaanvaardbare witte plekken' aan te pakken. Hierover informeren
wij u in een separate brief, waarin wij voorstellen om de nog vast te stellen cultuurnota

hierop aan te passen.

VERVOER
Het was maar een heel klein zinnetje in de Troonrede, maar wel heel belangrijk: 'De

steun aan OV wordt voortgezet in 2021'. Dit geeft het OV-Bureau de broodnodige rust

om te focussen op de dienstregeling, dienstverlening en bijvoorbeeld verdere hervor-

mingsmogelijkheden.
Tot 1 juli gelden voor de beschikbaarheidsvergoeding dezelfde voorwaarden als in
2020.Voor de periode daarna biedt het kabinet perspectief op aanvullende verlen-
ging. Daarbij zal wel sprake zijn van versobering. Ook verwacht het kabinet dat door

de sector - (de decentrale) overheden en vervoerders gezamenlijk - uiterlijk
1 april 2021 een transitieplan is opgesteld. Dit plan moet richting geven aan de beno-

digde (verdere) optimalisatie, kostenbesparingen, aanpassingen aan dienstregeling
en/of concessie en de transitie daartoe van het openbaar vervoer startend in de
tweede helft van 2021.

IPO HERSTELPLAN REGIONALE ECONOMIE
De provincies hebben in IPO-verband een Herstelplan Regionale Economie gemaakt,

waarin het Rijk opgeroepen wordt om gezamenlijk aan de slag te gaan. Dit plan is op

9 september 202O aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, me-

vrouw M. Keijzer. De provincies doen daarmee het aanbod om samen met het Rijk het

verdienvermogen van Nederland versterken. Daarbij wordt ook gewezen op het be-

lang van bijdragen uit het Nationale Groeifonds en Europese middelen. ln het plan

wordt aangegeven hoe de provincies met bestaande en nieuwe middelen fors en ver-
sneld bijdragen aan de grote transities op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire

economie, energietransitie en digitalisering.

ln een motie van CDA en CU die bij de Algemene Beschouwingen is ingediend, wordt
de regering gevraagd om met provincies en andere stakeholders het herstelplan ver-
der uit te werken en de aanpak voor het kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen.
Het Herstelplan is te vinden via: https://nieuws.ipo.nl/herstel-en-versnel/
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MOGELIJKE EXTRA IMPULS ROM'S
ln de Kamerbrief 'Steun- en Herstelpakket' wordt een impuls van € í 50 miljoen
genoemd om het fondsvermogen van de Regionale Ont-wikkel Maatschappijen te ver-
sterken. De provinciale aandeelhouders van de NOM (Groningen, Friesland en

Drenthe) zijn in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Er is nog weinig informatie beschikbaar over de voonaraarden voor deze extra impuls,
zoals de verdeling van het budget over alle ROM's, de benodigde cofinanciering, hoe

lang dit budget beschikbaar en op te vragen zal zijn en hoe de procedure zou verlo-
pen. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe deze impuls ingezet kan worden
door de desbetreffende ROM en of onze eigen NOM noodzaak ziet om haar fondsver-
mogen te vergroten.

coRoNA ovERBRUGGTNGSLEN rNG (COL)
Voor Noord-Nederland voert de NOM de COL uit. Mkb-ondernemers die in financiële
problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen bij de NOM een krediet aanvra-
gen. 28 ondernemingen uit Noord-Nederland hebben tot nu toe financiering vanuit de
regeling ontvangen voor in totaal € 6,9 miljoen. Er zijn 88 aanvragen gedaan en 43
daarvan zijn afgewezen vanwege het niet voldoen aan de voonruaarden.

Afirvijzingsgronden zijn bijvoorbeeld: het bedrijf zit niet in juiste sector, de business
case geeft geen vertrouwen voor de lange termijn of de financiële problemen hebben
een andere oorzaak dan de coronacrisis. Bedrijven kunnen nog tot 1 oktober 2020
een COL aanvragen.

TEGEMOETKOMING DI ERENTUIN EN

Dierentuinen, waaronder Wildlands, zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. Als ge-
volg van sterk verminderde bezoekersaantallen en doorlopende vaste kosten, voor-
zien de dierentuinen grote verliezen voor 2020.
Het kabinet stelt € 39 miljoen beschikbaar om dierentuinen financieel te ondersteunen
De precieze invulling van de regeling wordt momenteel uitgewerkt.

DE INVLOED VAN CORONA OP DE PROVINCIALE BEDRIJFSVOERING
Corona is van grote invloed op de wijze waarop het provinciaal bestuur en de
provinciale organisatie fysiek kunnen functioneren. Wij hebben ons in korte tijd
aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. De maatregelen die kort na de corona-
uitbraak zijn ingevoerd, zoals voorlichting, coronaproof inrichten van het provinciehuis,

arbo-veilig thuiswerken en technologische voorzieningen om op afstand te kunnen
werken worden verder geborgd. De R|VM-richtlijnen en thuiswerken gelden

vooralsnog als uitgangspunt, waarbij ons werk voor Drenthe gewoon doorgaat. ln de
toekomst zullen wij op een vernieuwende manier ons werk uitvoeren, waarbijwij de
positieve ervaringen van thuiswerken willen behouden. Wij zijn bezig om dit verder
vorm te geven. ln de begrotingstekst 2021is uitgewerkt hoe wijvanuit de

bedrijfsvoering actief reageren op de nieuwe werkelijkheid.

TOT SLOT
Wij hebben inmiddels de eerste fysieke vergaderingen met uw Staten weer gehad. Wij
kunnen oprecht zeggen dat wij blij zijn dat wij elkaar, met inachtneming van alle
maatregelen, weer in levenden lijve kunnen treffen. Wij danken de griffie voor het

mogelijk maken van alle digitale vergaderingen en al het werk dat is verricht om nu

weer fysiek te kunnen debatteren.
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Wij gaan ervan uit u op deze manier voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en

kijken uit naar de komende vergaderingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

voorzitter , secretaris


