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Inleiding 

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2013. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 stellen uw staten het 

inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2014 en de jaren daarna vast. De Voorjaarsnota 

2013 bouwt voort op het visiedocument “Koers in onzekere tijden” en gaat uit van de bestuurlijke en 

financiële ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan en die voor de komende tijd 

nog te verwachten zijn. 

Advies  

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2013. 

Beoogd effect 

Bestuurlijke kaderstelling voor de Begroting 2014. 

Argumenten 

De Voorjaarsnota 2013 bevat de kaderstelling voor de Begroting 2014 en bouwt daarbij voort op het 

collegeprogramma en het visiedocument “Koers in onzekere tijden”. Deze kaderstelling is zowel in-

houdelijk als financieel van aard. De inhoudelijke kaderstelling is te vinden in hoofdstuk 1 van de Voor-

jaarsnota 2013, waarbij het gaat om een strategisch/kaderstellend deel en in hoofdstuk 3, waarbij de 

aandacht vooral is gericht op de voortzetting van het “going concern”. 

De Voorjaarsnota 2013 bevat een financieel perspectief op basis van de ten tijde van het opstellen 

beschikbare informatie. In het financieel perspectief zijn de resultaten van de Jaarstukken 2012 en de 

1
e
 Bestuursrapportage 2013 meegenomen als onderdeel van de uitgangspositie. Daarnaast worden 

enige financiële ontwikkelingen besproken waarbij sprake is van de doorwerking van een aantal ont-

wikkelingen op rijksniveau. Daarbij wordt ook de doorwerking van voorgenomen rijksbezuinigingen 

meegenomen. Hoewel het nog gaat om zeer voorlopige en ook vrij grove schattingen, komt uit het 

geheel toch een financieel beeld naar voren dat met ingang van 2015 bestaat uit een structureel be-

grotingstekort. In die zin geeft het financieel perspectief aanleiding tot het treffen van maatregelen 

voor het behoud van een duurzaam financieel evenwicht. De Voorjaarsnota 2013 bevat nog geen 

verdere voorstellen voor bezuinigingen die moeten leiden tot een financieel evenwicht in de jaren 

2015 en volgende. 

Dat er minder geld is, betekent echter niet dat de provincie daardoor ook minder initiatieven zal willen 

ontplooien. Daarbij zal echter duidelijk zijn, dat de provincie niet de mogelijkheden, maar ook niet de 

intentie heeft bezuinigingen die door het Rijk worden opgelegd te compenseren. Voor het ontplooien 

van initiatieven voor de Drentse samenleving worden de komende jaren kansrijke concrete maatrege-

len ontwikkeld. De Voorjaarsnota bevat eerste globale voorstellen voor dergelijke maatregelen, die 

verder ontwikkeld worden als onderdeel van de productie van de Begroting 2014. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 
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Financiën 

Zie het onderdeel Financieel perspectief in de voorliggende teksten. 

Europese context 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Momenteel vindt nadere ontwikkeling plaats van een website over de Voorjaarsnota 2013; die website 

moet nog van “content” worden voorzien op basis van de voorliggende teksten.  

 

Bijlagen  

1. Voorjaarsnota 2013 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 22 mei 2013 

Kenmerk: 20/2.1/2013000883 
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1 Inleiding

1.1  Visie op Drenthe 

De provincie doet ertoe. Wij zetten in op economie, natuur en landschap en energie en 
anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Dat is de opvatting van ons college van 
gedeputeerde staten. De provincie geeft samen met publieke en private partners en met onze 
inwoners vorm aan de Drentse samenleving. Net als onze inwoners staan wij voor de keuze 
hoe we onze middelen willen inzetten: wij blijven kiezen voor focus op een aantal zorgvuldig 
gekozen opgaven. Halverwege onze collegeperiode scherpen we de speerpunten uit ons 
college programma: economie, natuur en landschap en energie, verder aan. We kiezen hiermee 
voor leefbaarheid. Op de belangrijkste opgaven intensiveren we onze inzet. Behoud van 
werk gelegenheid en het creëren van nieuwe banen is een uiterst belangrijk thema geworden.
Wij gaan ervan uit dat we onze ambities de komende jaren moeten realiseren onder toe nemende 
financiële druk. Met de keuzes in ons visiedocument, ‘Koers in onzekere tijden’ hebben we 
rekening gehouden met financiële tegenvallers. We anticiperen hierop door scenario’s met 
maatregelen in te zetten die we met het visiedocument ontwikkeld hebben. 

De inwoners van onze provincie maken zich met de rest van Nederland zorgen over het behoud van werk. Ook 
de betaalbaarheid van de eigen woning, de stijgende prijzen, de kwaliteit van de zorg en andere voorzieningen 
staan onder druk. Onderwerpen als veiligheid, alternatieve energie en duurzaamheid zijn eveneens van belang. 
Ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. In alle regio’s is de economische 
neergang duidelijk merkbaar. In de krimpregio’s, zoals de Veenkoloniën, komt de economische neergang nog 
harder aan: het heeft gevolgen voor de leefbaarheid. De overheden in onze regio moeten allemaal de broek-
riem aanhalen. Dit geldt ook voor de met publieke middelen gefinancierde instellingen. In deze context mag de 
Drentse burger rekenen op een overheid die ondersteunt en helpt.

In veel van de problematiek uit bovenstaand kader is de provincie niet het eerste overheids-
loket voor de inwoners van Drenthe. De verantwoordelijkheden voor de woningmarkt, sociale 
voorzieningen en zorg liggen in de eerste plaats bij rijksoverheid en de gemeenten. De provincie 
staat er relatief ver vanaf. Wel hebben wij invloed op het regionale vestigings- en leefklimaat.

De provincie is, als middenbestuur, de schakel tussen Rijk en gemeenten. Wij zien onze rol 
vooral als stimulerend en ontwikkelingsgericht. Daar waar nodig of wettelijk vereist zijn we 
ook ondersteunend en toetsend. De provincie is de regionale gesprekspartner van de Europese 
Unie (ook voor subsidies). De meerwaarde van de provincie wordt zichtbaar bij opgaven die 
het lokale niveau overstijgen zoals regionale arbeidsmarkt, woningmarkt, natuurontwikkeling, 
water en bereikbaarheid. De kracht van de provincie zit in het verbinden van partners. Samen 
willen we gebiedsopgaven realiseren, onder andere via regionale samenwerkingsverbanden zoals 
het Samenwerkingverband Noord-Nederland en de Regio Groningen-Assen. 
Onze context waarbinnen we werken verandert. De landelijke trend is een kleinere overheid en 
een betere overheid. Een overheid die met minder middelen, meer slagkracht heeft. De rijks-
overheid heeft de discussie over de bestuurlijke herinrichting ingezet, de uitkomst is onduide-
lijk. Wij staan open en positief in deze discussie. De gemeentelijke samenwerking en mogelijke 
schaalvergroting komen op ons af. Dat heeft ook gevolgen voor onze positie. Wij zijn bereid 
hierin als middenbestuur een ondersteunende rol te spelen. Daarnaast is ook de samenleving 
in beweging. Wij zien het als onze opdracht om in deze nieuwe en veranderende werkelijkheid 
perspectief te blijven bieden, te verbinden en ruimte te geven. 
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De provincie kan beperkt eigen beleidskeuzes maken. Het grootste deel van ons budget is 
bestemd voor onze wettelijke taken. Door deze beperkte open huishouding moeten we onze 
vrij besteedbare middelen scherp inzetten. Enerzijds doen we dat door een scherpe focus aan te 
brengen in onze speerpunten en de ontwikkelingen die we daarin willen realiseren, anderzijds 
sturen wij nadrukkelijk op de efficiënte inzet van middelen en een zakelijke uitvoering. 

We verwachten binnen enkele maanden een helder financieel beeld van het Rijk voor de 
komende jaren. We bespreken de consequenties hiervan tijdens de behandeling van de 
 begroting. Duidelijk is wel dat we het met minder geld moeten doen. Daarvoor hebben we al 
scenario’s klaar liggen. We willen en kunnen als provincie de rijksbezuinigingen niet simpelweg 
compenseren. Dit geldt ook voor bezuinigingen die gemeenten opgelegd krijgen. We zijn bereid 
tot initiatief en inzet daar waar het maatschappelijk noodzakelijk is. Daarbij luisteren we eerst 
naar het maatschappelijk middenveld voordat we handelen. We denken mee, meebetalen doen 
we alleen in bijzondere gevallen. Voor kansrijke projecten gaan wij in eerste aanleg uit van 
provinciale meerwaarde zonder inzet van geld, vervolgens van dekking uit bestaande budgetten 
en reserves. De financieringsreserve laten wij in principe ongemoeid. Herprioritering van onze 
middelen is voor ons een reële optie, als dit dienstbaar is voor het bereiken van onze ambities.

Als college hebben we laten zien in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden. Waar 
nodig, zorgen we samen met onze partners voor een vangnet. Of we komen in goed overleg 
tot herbesteding van bestaande middelen. Wij zijn bereid tot extra investeringen om ontwikke-
lingen van de grond te krijgen. Wel zijn we daarbij selectief: passend bij onze strategie en samen 
met onze partners.

1.2 De tweede helft: onze strategie

In Drenthe liggen kansen voor economische ontwikkeling op het gebied van energie en groene 
economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, innovatieve landbouw en biobased economy, 
sensortechnologie en logistiek. Onze kernkwaliteiten natuur en landschap, rust, ruimte en 
cultuurhistorie zijn hierbij van groot belang. Drenthe heeft een sterke positie op de energie-
markt. Onze provincie is goed bereikbaar en is internationaal een belangrijke logistieke schakel 
richting Noord-en Oost-Europa. De innovatieve agribusiness en groene chemie in Drenthe 
maken een sprong voorwaarts naar een biobased economie. Kennisintensieve specialisaties 
in bijvoorbeeld sensortechnologie en zorg maken de innovatiekracht van Drenthe zichtbaar. 
Eén van de aandachtspunten van ons college is de digitale bereikbaarheid. We nemen initiatieven 
om verbetering van de netwerken mogelijk te maken.

Wat betekent het vorenstaande concreet voor ons en hoe anticiperen we hierop in de tweede helft van onze 
bestuursperiode? Het grootste verschil is dat we meer verbinding willen maken in Drenthe. Dat is onze stip 
op de horizon. We staan als provincie tussen de partijen en trekken samen op, bijvoorbeeld in de vorm van 
 comakership. Dit beschouwen we als één van onze vaste kerntaken, naast het signaleren van de maatschappe-
lijke noden zoals zorg, arbeidsmarkt en krimp. We zoeken het niet in extra middelen, maar willen juist samen met 
partners kijken naar kansen en niet naar bedreigingen. Onze uitdaging zit in het verminderen van regeldruk en 
het bevorderen van snelle besluitvorming. We willen werk maken. Samen met partners selecteren we een lobby-
agenda gericht op concrete resultaten. En we willen scherper zijn op wat we zelf doen: we zijn terug houdend en 
zuinig met het inhuren van menskracht en kritisch op het behalen van resultaten. 

Het laatste deel van onze collegeperiode willen gedeputeerde staten inhoud geven door de meest 
kansrijke en urgente vraagstukken van onze provincie te benoemen en aan te pakken. We selec-
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teren daarvoor binnen de bestaande kaders. Hierbij maken wij vanzelfsprekend een koppeling 
met ons collegeprogramma en we maken halverwege de collegeperiode de balans op. We gaan 
actief op zoek naar samenwerking met de juiste partners. En we zorgen er vanuit onze organi-
satie voor, dat we de goede dingen ook goed doen. 

Hierna bespreken wij per speerpunt uit ons collegeprogramma enkele belangrijke resultaten die 
we al bereikt hebben, waar we nu aan werken en op welke opgaven binnen onze speerpunten 
we onze inzet willen gaan intensiveren. Deze opgaven zijn weergegeven in kaders met – nader 
uit te werken – actieprogramma’s. 

I.  Economie
Wij zetten ons maximaal in voor behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid. Dit doen we 
via de (versnelde) uitvoering van projecten maar vooral door beter overleg, duidelijke regel-
geving en kortere doorlooptijd van initiatieven mogelijk te maken. Wij stimuleren ondernemer-
schap en innovatie door kansen op het gebied van energie, landbouw, zorg, recreatie, toerisme 
en specialisaties zoals sensortechnologie en logistiek te laten verzilveren. En we lobbyen voor 
het behoud van (Rijks)werkgelegenheid. Wij zetten hierop in omdat we kansen voor de Drentse 
economie zien en daar waar het kan zoeken we aansluiting bij Rijks- en Europese middelen. 
Waar mogelijk heffen we belemmeringen voor de regionale economie op door de bereikbaar-
heid te verbeteren en door betere afstemming van nationaal, regionaal en lokaal arbeidsmarkt- 
en ruimtelijk-economisch beleid. In overleg met partners als gemeenten, vastgoedontwikkelaars 
en VNO/NCW stimuleren we de aanpassing van stads- en dorpscentra, met het oog op het 
behoud van een goede structuur in de detailhandel. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
volgen wij nauwlettend. We sturen bij de inzet op onze andere beleidsopgaven op samenhang en 
verbinding ter stimulering van de werkgelegenheid. De Noorder-visie en de actualisatie van de 
Omgevingsvisie Drenthe zijn daarvoor leidend. 

Welke resultaten hebben we al bereikt
•	 Door de gezamenlijke lobby richting het Rijk en de vorming van netwerken, heeft BBE 

Zuidoost Drenthe nu een plaats in het nationale programma Bio Based Economy gekregen. 
De INTERREG projecten SmartBot, Agro-Biopolymeren, Groen Gas en ‘Green Corridors 
in the North Sea Region’ zijn met succes afgerond.

•	 Wij hebben een Versnellingsagenda uitgevoerd, met daarin projecten als een noordelijk 
‘Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw’, stadvernieuwing Hoogeveen, de 
inrichting van het beekdal van het Grote Diep en de Langeloër- en Eenerstukken. De 
Versnellingsagenda is een succes geweest als instrument ter bestrijding van de effecten van de 
economische crisis.

•	 Het multimodaal knooppunt Gieten N334/N34 is geopend; de verdubbeling van de N33 is 
succesvol aanbesteed. In Assen is het RSP-project de Blauwe As in uitvoering, de overige 
onderdelen van de Florijnas staan in de steigers. 

•	 De onderzoekssamenwerking tussen ASTRON en IBM (DOME) heeft kunnen starten met 
nationale en Drentse cofinanciering. Dit heeft geleid tot een Centre for Exascale Technology 
in Dwingeloo. De samenwerking staat in het teken van de internationale Square Kilometre 
Array (SKA), de volgende generatie radiotelescoop.

•	 Het project Dierenpark Emmen – Next is gestart in 2012. Het (nieuwe) station Emmen-Zuid 
is in gebruik genomen. De tunnel in de N853 (Nieuw-Amsterdamsestraat) onder het spoor is 
gereed. De tunnel in de Hondsrugweg (onder het toekomstige Verbindingsplein) in Emmen 
komt binnenkort in uitvoering.
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Waar werken we nu aan
•	 Om de bouwsector en de woningmarkt een duw te geven organiseren we samen met partners 

een Drents woningmarktoffensief, waarbij we verbinding leggen met duurzame ontwikkeling.
•	 We stellen een actieprogramma biobased economy op.
•	 We stellen een integrale visie op voor duurzame, innovatieve landbouw in Drenthe.
•	 We geven het MKB een impuls door een MKB-actieplan uit te voeren met stimuleringsmaat-

regelen en specifieke aandacht voor startende ondernemers, alternatieve financieringsvormen 
en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

•	 Om in overleg met gemeenten de jeugdwerkloosheid te bestrijden geven we een extra impuls 
aan BBL-plekken (jeugd) en extra projecten.

•	 We werken met onze regionale partners aan de verbetering van de bereikbaarheid van de 
regio Groningen-Assen.

•	 We zetten in op de ontwikkeling van de omgeving van Groningen Airport Eelde. We richten 
ons daarbij op het versterken van de kwaliteit van het gebied en de bereikbaarheid met onder 
andere de realisatie van een transferium en een OV-knooppunt.

•	 Met de Noordervisie en de actualisatie van de Omgevingsvisie nodigen we meer uit tot het 
inbrengen van nieuwe initiatieven.

•	 Onder meer in het kader van de versnellingsagenda bekijken we de mogelijkheden van 
het aantrekken van bedrijvigheid naar Drenthe via een zogenaamd ‘rode-loperbeleid’. 
Bedrijven kunnen daarbij bijvoorbeeld administratieve ondersteuning krijgen. Dit vergt een 
goede afstemming tussen betrokken partijen als terreineigenaren, gemeenten, Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Kamer van Koophandel, Drentse Energie Organisatie 
(DEO), Rijk, en provincie.
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Waarop willen we intensiveren

Actieprogramma 

TOP (tijdelijke ondernemersplaatsen)-regeling voor de stimulering van het MKB 

Deelnemende innovatieve en vernieuwende MKB-ondernemers helpen we een jaar lang / een bepaalde periode 

aan ondersteuning, advies, netwerk en financiële hulp.

Het doel van de TOP-regeling is de start van een bedrijf zo succesvol mogelijk te laten verlopen door een 

bepaalde periode ondersteuning, advies, netwerk en financiële hulp aan te bieden.

Doelgroep van de regeling: innovatieve en vernieuwende MKB-ondernemers.

Geschatte benodigde middelen: € 1 miljoen.

Financiering: vanuit de reserve VES.

Stimuleren (biobased) economie

Doel is het stimuleren van de Drentse economie met versnellingsprojecten van innovaties in de agribusiness 

en kennisprojecten, de ontwikkeling van een Centre of Chemical Innovations en een Innovation Lab in Emmen. 

Hiermee willen we de verbinding met de nationale topsectoren versterken. Wij bieden een vorm van onder-

steuning door personele inzet en subsidies. Een Centre of Chemical Innovations en een Innovation Lab in Emmen 

zullen in 2015 uitvoering kunnen krijgen.

Doelgroep: organisaties actief op de hiervoor genoemde gebieden.

Geschatte benodigde middelen:

•	 € 350.000,-- voor de versnelling van agribusinessprojecten.  

Financiële dekking: vanuit de reserve VES in de vorm van cofinanciering.

•	 Center of Chemical Innovations (COCI): dit traject wordt in 2013 nader uitgewerkt.  

Financiële dekking uit bestaand budget programma 9.

Stimuleren bereikbaarheid en wegenbouwsector

Om de economie in het zuidoosten van de provincie een impuls te geven, halen we de uitvoering van de 

reconstructie van de aansluiting van de N34 met de rondweg Emmen/N391 en de ombouw van het oostelijk 

deel van de N391 Emmen-Stadskanaal tot stroomweg in de planning twee jaar naar voren. Met de inzet van 

extra menskracht in de voorbereiding is het mogelijk de uitvoering eind 2014 te starten in plaats van in 2016. 

Financiële dekking vindt plaats vanuit de reguliere budgetten.

II. Natuur en landbouw
We zetten scherp in op de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. We investeren in natuur 
en landschap, omdat dit belangrijke waarden voor Drenthe zijn als vestigingsfactor om te 
wonen en te werken. We zoeken samen met onze partners naar mogelijkheden voor tijdelijk of 
alternatief gebruik van leegstaande panden of braakliggende terreinen. Voor de regio Zuidoost-
Drenthe werken we met een verbrede plattelandsagenda samen aan het beheersen van de 
effecten van de krimp op leegstand, openbaar vervoer, sociale voorzieningen, werkgelegenheid 
en leefbaarheid. 

Welke resultaten hebben we al bereikt
•	 Drenthe was winnaar van de EO Wijersprijs.
•	 Met het Groenmanifest is er een helder kader voor veehouderijen gekomen. Er zijn vanuit dit  

kader diverse vergunningen verleend. We hopen dit in 2014 voort te zetten op basis van de 
landelijk ontwikkelde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het project VIEP (inrichting 
waterberging in de kop van Drenthe) is in de afrondende fase. Dwingelderveld is volop in 
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uitvoering. Ten behoeve van ontsnippering EHS is, ondanks het gewijzigde natuurbeleid van 
het Rijk, toch een aantal knelpunten opgelost. 

•	 Het eerste traject van de vaarweg Erica-Ter Apel – herdoopt tot het Willem-Alexander-
kanaal – is opengesteld voor vaartuigen.

•	 De Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa is opgericht voor behoud en herstel van de cultuur-
historische, archeologische, aardkundige en landschappelijke waarden en de biodiversiteit en 
het watersysteem.

Waar werken we nu aan
•	 We geven een forse impuls op het gebied van water en natuur door te investeren in vier 

Icoonprojecten: Drents-Friese Wold, De Reest, Bargerveen en De Hunze.
•	 We voeren de door provinciale staten vastgestelde Kadernota Vitaal Platteland via twee actie-

lijnen uit. Bij de uitvoering van het programma Vitaal Platteland zetten we onder meer in op 
de vrijetijdseconomie in Drenthe, door nieuwe initiatieven te ontwikkelen op de verbinding 
tussen werk en natuur.

•	 We geven een vervolg aan het woningbouwdebat en de startersmanifestatie. 

Waarop willen we intensiveren

Actieprogramma 

Investeren in fietsnetwerk (toeristisch-recreatief)

We vinden het belangrijk dat Drenthe landelijk weer dé fietsprovincie wordt en blijft voor recreatieve fietsers en 

het woon-werk-/schoolverkeer. In overleg met onze partners zoals gemeenten, maatschappelijke organisaties 

(zoals het recreatieschap) en bedrijfsleven wordt een nieuwe fietsnota opgesteld. Het betreft een integrale en 

ambitieuze nota die vanuit verschillende beleidsvelden wordt benaderd met ruimte voor innovatieve concepten. 

Naast verkeerskundige thema’s als verkeersveiligheid en infrastructuur (fietsroute plus) wordt ook ingezoomd 

vanuit andere invalshoeken als economie, marketing/promotie en toerisme/recreatie.

Om de kwaliteit en conditie van de fietspaden te kunnen verbeteren is het college bereid om te kijken of hier 

middelen voor vrijgemaakt kunnen worden ten bedrage van minstens € 1 miljoen. Een keuze zou kunnen zijn dit 

te halen uit de reserve Vitaal Platteland. 

Duurzame krimpregeling

Primair in de gebieden waar de woning- en bedrijfsmarkt vast zit, bieden wij hulp met een investerings-

regeling voor verduurzaming, saneren, slopen en vernieuwbouw van de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad. 

Daarbij wordt uitgegaan van € 1 miljoen uit lijn 2 van de nota Vitaal Platteland, aangevuld met de bestaande 

ISV3-middelen. De doelgroep bestaat uit organisaties die zich in de desbetreffende gebieden bezighouden met 

verduurzaming, saneren, slopen en vernieuwbouw van de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad. 

Natuurontwikkeling

Wij geven een forse impuls aan water- en natuurprojecten door ruim € 20 miljoen te investeren in vier natuur-

projecten; Drents-Friese Wold, De Reest, Bargerveen en De Hunze; onze inspanning is gericht op optimaal 

inspelen op het verruimde rijksbeleid voor de ontwikkeling van natuur. Deels kan hierbij gebruikgemaakt worden 

van middelen zoals reeds op de begroting staan en deels van middelen die het Rijk beschikbaar stelt.
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III.  Energie
We investeren in een toekomstbestendig Drenthe. Dit wordt zichtbaar met de realisatie van 
gebieden waar ruimte wordt gegeven aan water en natuur, waar mogelijk met ruimte voor 
recreatief gebruik. We stimuleren de ontwikkeling van onder andere het Geopark Hondsrug en 
de nationale parken van Zuidwest Drenthe. We stimuleren alternatieve vormen van energie voor 
zover deze een echte bijdrage leveren aan de regio of de inwoners van het gebied. Inwoners van 
Drenthe moeten via participatie hun bijdrage kunnen leveren aan klimaat en milieu en hebben 
recht op compensatie voor de ruimtelijke impact van grootschalige energieprojecten. Wij treden 
daarbij op als intermediair tussen initiatiefnemer, bewoner en gemeente.
Met de Gebiedsvisie windenergie Drenthe wordt invulling gegeven aan onze ambitie om minder 
afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Conform de afspraak met het Rijk wordt in het 
zoekgebied in de Veenkoloniën ruimte geboden voor 280 MW. Komend jaar geven we daar 
samen met de vier betrokken gemeenten invulling aan. Bij de uitvoering willen we een koppe-
ling maken met het programma duurzaamheid.

Welke resultaten hebben we al bereikt
•	 De Drentse Energie Organisatie (DEO) is op 1 december 2011 opgericht. 
•	 Wij zijn een nieuw energieakkoord Noord-Nederland, Green Deal, aangegaan. Met diverse 

bedrijven zoals DSM, AVEBE en Dutch Recycling Solutions, hebben we verdere Green 
Deals afgesloten, hetgeen nieuwe economische activiteit in Drenthe heeft opgeleverd die 
een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het realiseren van onze energiedoelstellingen. We 
hebben samen met onze partners de Gebiedsvisie wind opgesteld en ter inzage gelegd.

Waar werken we nu aan
•	 We zetten extra in op het vergroten van de productie van hernieuwbare energie;
•	 We anticiperen op een nieuw energieprogramma in samenhang met de noordelijke energie-

agenda, het landelijke traject van de SER en het energieakkoord tussen Rijk en IPO over de 
regionale productie van hernieuwbare energie. 

•	 We stellen een Energieagenda Noord-Nederland op. Hiermee willen we als eerste in de rij 
staan om dé energieregio van Nederland te worden. Ook thema’s als ruimtelijke ordening, 
krimp en economische ontwikkeling kunnen hierin meeliften. 

Waarop willen we intensiveren

Actieprogramma 

Stimuleren gebruik van zonnestroom/hernieuwbare energie
Voor de verdere uitrol van zonnepanelen willen we de huidige versnelling in Drenthe vasthouden. We willen 
samen met onze partners de continuïteit verzekeren voor het bevorderen van investeringen in systemen voor 
hernieuwbare energie door particulieren. Tevens speelt het verlagen van de laatste drempels bij grootschalige 
zonne-energieprojecten een rol. Hierop proberen we invloed uit te oefenen door beleidsbeïnvloeding/lobby-
trajecten.
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2 Financiële positie en ontwikkelingen

Het startpunt voor deze Voorjaarsnota is het financieel perspectief, zoals dat na vaststel-
ling van de Begroting 2013 tot stand gekomen is. Dat perspectief is geactualiseerd op basis 
van de Jaarstukken 2012 en de 1e Bestuursrapportage 2013. Verder zijn enige te verwachten 
 ontwikkelingen in beeld gebracht, deels op basis van tussentijdse berichten en vooruitlopend 
op definitieve mededelingen in de mei-/junicirculaire algemene uitkering Provinciefonds 2013. 
Deze circulaire wordt niet meer op tijd voor bespreking van deze Voorjaarsnota 2013 verwacht; 
daarom wordt zo goed mogelijk een inschatting van te verwachten ontwikkelingen gemaakt op 
basis van de informatie die voor handen is, soms afkomstig van het Rijk of het IPO, maar ook 
uit andere (gezaghebbende) bronnen. Zodra de meicirculaire is verschenen en er aanvullende 
informatie beschikbaar is, wordt deze aan provinciale staten beschikbaar gesteld.
De actuele situatie wordt gekenmerkt door een financieel perspectief dat voor de korte termijn 
– vanaf nu tot en met 2015 – nog tot beperkte maatregelen noopt, maar dat bij realisatie van alle 
geplande rijksbezuinigingen met ingang van 2016 bij ongewijzigd beleid oplopende structurele 
tekorten vertoont.
Dit levert het volgende beeld op van de financiële uitgangspositie voor de Begroting 2014.

 Financieel perspectief 2013-2017 (bedragen in €)

2013 2014 2015 2016 2017

1. Uitgangspositie

Onttrekkingen / donaties algemene reserve -3.278.589 3.176.528 1.314.038 1.141.940 0

Resultaat Jaarrekening 2012 2.009.039 0 0 0 0

Resultaat 1e Bestuursrapportage -1.065.000 -80.000 0 0 0

Subtotaal 1. Uitgangspositie -2.334.550 3.096.528 1.314.038 1.141.940 0

2. Financiele ontwikkelingen

Nacalculatie algemene uitkering 2012 -650.000 0 0 0 0

Doorwerking toepassing normeringssystematiek 

als gevolg van regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’

324.800 72.800 -268.800 -1.327.200 -1.971.200

Doorwerking toepassing normerings-

systematiek als gevolg van aanvullende 

Rijksbezuinigingen

0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Korting op algemene uitkering vanwege BCF 0 -1.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

Transitie jeugdzorg 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000

Ontwikkelopgave Natuur 0 0 0 -2.000.000 -2.000.000

Effecten organisatieontwikkeling 0 350.000 700.000 1.050.000 1.400.000

Subtotaal 2. Uitgangspositie -325.200 -1.077.200 -3.068.800 -8.277.200 -8.571.200

Subtotaal 1 en 2 -2.659.750 2.019.328 -1.754.762 -7.135.260 -8.571.200
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 Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Nacalculatie over 2012
In de Decembercirculaire is een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven voor de nacalculatie over 
2012 van de algemene uitkering. Het Rijk blijkt in 2012 veel minder te hebben uitgegeven dan 
gepland. De omvang van die onderuitputting is om en nabij € 500 miljoen. Ingeschat wordt dat 
de gemeenten door de onderuitputting ongeveer € 100 miljoen minder gaan ontvangen. Dat zou 
voor de provincies dan een korting van naar schatting € 8 miljoen betekenen; dit betekent voor 
Drenthe een eenmalige korting in 2013 van ongeveer € 650.000,--. 

Bezuinigingen op basis van het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’
Voor het jaar 2013 en verder is in de Begroting 2013 nog geen rekening gehouden met 
nood zakelijke bezuinigingen op basis van het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’. In dit regeer-
akkoord worden de volgende voor de provincies en de gemeenten relevante bezuinigingen 
gepresenteerd.

 Overzicht van voor provincies en gemeenten relevante bezuinigingen in het Regeerakkoord  

(bedragen x € 1 miljoen)

  2013 2014 2015 2016 2017 Structureel

Decentrale overheden (trap-op- trap-af) 58 13 -48 -237 -352 -307

Minder provincies -5 -10 -15 -75

BTW-compensatiefonds -200 -550 -550 -550 -550

  58 -187 -603 -797 -917 -932

N.B. Het gaat hier om cijfers voor heel Nederland

In dit overzicht zijn voor de komende vierjarige periode met name de bezuinigingen via 
de normeringssystematiek en de bezuiniging op het BTW-compensatiefonds van belang. 
De  bezuiniging op het BTW-compensatiefonds wordt verderop in deze voorjaarsnota 
 behandeld. De voorgenomen bezuiniging vanwege de geplande opschaling van de provincies 
zal voor Drenthe wellicht rond 2017 van belang worden; deze bezuiniging nemen we in deze 
Voorjaarsnota 2013 nog niet mee. 
Het uitgangspunt voor de bezuiniging als gevolg van de doorwerking van de normerings-
systematiek komt erop neer, dat de bezuiniging totale bezuiniging van € 16 miljard, uiteinde-
lijk (samen trap-op-trap-af) leidt tot een daling van het Gemeentefonds/Provinciefonds. In 
voorgaande tabel valt te zien, dat het effect daarvan zich met ingang van 2015 zal doen gelden. 
Dan treedt een daling op met uiteindelijk een bedrag van ruim € 300 miljoen. Daarvan krijgt 
Drenthe op den duur – grof geschat – een korting van € 1,7 miljoen structureel voor haar 
rekening. Dit is berekend op basis van de aannames dat het aandeel van het Gemeentefonds 
92% is en 8% provinciefonds en het Drentse aandeel in het Provinciefonds 7% is. Dit is nog 
niet in de huidige (meerjaren)begroting van de provincie verwerkt.

Extra bezuinigingen in 2014
Voor 2014 en latere jaren zal wellicht rekening gehouden moeten worden met aanvullende rijks-
bezuinigingen. Op basis van de recentelijk verschenen prognoses van het Centraal Planbureau 
heeft het kabinet overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen van € 4,3 miljard 
waarmee het begrotingstekort voor 2014 moet worden teruggedrongen. Voor 2013 zal niet 
verder worden bezuinigd, maar het kabinet wil de begroting voor volgend jaar wel op orde 
krijgen door € 4,3 miljard aan extra bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Momenteel is de 
besluitvorming over het aanvullende bezuinigingspakket opgeschort in verband met het Sociaal 
Akkoord. Daarom is in het financieel perspectief voorzichtigheidshalve vooralsnog uitgegaan 
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van effectuering van aanvullende bezuinigingen met ingang van 2015. Voor Drenthe zal het 
aandeel in de € 15 miljoen ongeveer neerkomen op een korting van ruim € 1 miljoen structureel.
Nadere informatie hierover wordt verwacht in de meicirculaire provinciefonds 2013. Deze zal 
overigens naar verwachting niet tijdig verschijnen om in de Voorjaarsnota 2013 meegenomen te 
worden, maar de effecten zullen worden verwerkt in de Begroting 2014.
Hierin is in afwachting van nadere besluitvorming het effect van de aanvullende rijksbezuini-
gingen van € 4,3 miljard voorlopig wel meegenomen; momenteel loopt op rijksniveau nog een 
discussie over de noodzaak en wenselijkheid van deze bezuinigingen. Bij definitief schrappen 
van de bezuinigingen zou het financieel perspectief met ingang van 2016 ongeveer € 1 miljoen 
minder negatief uitvallen.

Onderhandelaarsakkoord
Het IPO-bestuur heeft op 31 januari 2013 in meerderheid ingestemd met de pakket afspraken 
die zijn gemaakt tussen het kabinet en het IPO, VNG en UvW over de Wet houdbare 
overheidsfinanciën, het schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds. Naar de mening van 
het IPO moeten de beperkingen die voortvloeien uit de Wet Hof en het verplichte schatkist-
bankieren worden opgeheven op het moment dat de Europese EMU-afspraken zijn gereali-
seerd, gezien de uitwerking die de maatregelen kunnen hebben op de mogelijkheden die de 
provincies de komende jaren hebben voor het plegen van investeringen. 

Schatkistbankieren
Met verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden beoogt het kabinet bij te dragen 
aan de vereiste daling van de EMU-schuld van de collectieve sector. In het Lenteakkoord is 
door het Rijk vastgelegd dat decentrale overheden allen verplicht gaan schatkistbankieren met 
de mogelijkheid om onderling geld uit te lenen aan openbare lichamen waar geen toezichtrelatie 
mee bestaat. De rentederving als gevolg van schatkistbankieren is voor de jaren 2014 en verder 
reeds in de Begroting 2013 verwerkt.

BTW-compensatiefonds
In het financieel onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat het BTW-compensatiefonds 
(BCF) niet wordt afgeschaft, maar dat de korting van € 550 miljoen gehandhaafd blijft en op 
het gemeente- en provinciefonds wordt toegepast conform de verdeling van het BCF over 
gemeenten en provincies in de begroting 2013. Dit levert voor de provincies uiteindelijk een 
korting van € 66 miljoen op. 
De korting op het BTW-compensatiefonds levert voor Drenthe, afhankelijk van de gekozen 
verdeelmethode, uiteindelijk na een gefaseerde invoering in 2014 per 2015 een structurele 
korting van € 2,5 miljoen tot € 4,6 miljoen op. Dan is de discussie over de handelwijze bij 
overschrijdingen nog niet gevoerd. In deze Voorjaarsnota 2013 wordt uitgegaan van een 
 verdeling op basis van de werkelijke declaraties over de afgelopen drie jaar. Dat levert een 
Drents aandeel op van 3,4%.

Transitie jeugdzorg
Aan de transitie van taken op het gebied van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten 
is een korting op de algemene uitkering uit het provinciefonds verbonden. Ten aanzien van de 
uitname uit het Provinciefonds van in totaal € 90 miljoen in 2016 is de verdeelsleutel nog niet 
bekend. Uitgaande van een verdeling van de uitname volgens de verdeling van de doeluitkering 
jeugdzorg, gaan we vooralsnog uit van een nadeel van € 2.522.000,-- structureel met ingang van 
2016.
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Ontwikkelopgave natuur
De provincie heeft tot en met 2015 cofinancieringsmiddelen ten bedrage van € 2 miljoen 
geraamd voor de ontwikkelopgave natuur. Boven op het Natuurakkoord geeft het kabinet Rutte 
II een impuls aan natuur en landschap. Een eerste stap daarin is de € 20 miljoen die we beschik-
baar hebben gekregen voor de uitvoering van natuurprojecten. Vanaf 2013 is de verwachting, 
dat we ook de jaren daarna geld krijgen van het Rijk voor beheer en ontwikkeling. In 2016 is 
de ontwikkelopgave echter nog niet afgerond en de verwachting is, dat dit ook voor de jaren 
daarna nog niet het geval zal zijn. Door het Rijk wordt uitgegaan van voortgezette inzet door 
de provincie voor de ontwikkelopgave natuur, voor een bedrag dat overeenkomt met de huidige 
investering. 

Effecten organisatieontwikkeling
Voor de komende jaren houden wij onverkort vast aan de extra taakstelling voor reductie van 
het ambtelijk apparaat van 20 fte. Dit betekent een totaal effect van € 1,4 miljoen met ingang van 
het jaar 2017, de komende jaren te realiseren in stappen van 5 fte per jaar tot 2018, dus elk jaar 
een kwart van het te besparen bedrag. Eventuele extra inzet voor een kwaliteitsimpuls in combi-
natie met versnelling van taakuitvoering zal incidenteel plaatsvinden. 

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
Uit het meest recente overzicht van de samenstelling van het wagenpark in Drenthe blijkt dat 
in 2012 een explosieve groei van het aantal zeer zuinige auto’s heeft plaats gevonden. Van ruim 
13.000 op 1 januari 2012 is het aantal gestegen tot ruim 19.000 op 31 december 2012. 
Daarnaast stagneert de groei van het totale wagenpark en vindt er amper nog een verschuiving 
naar zwaardere gewichtsklassen plaats. Deze ontwikkelingen leidden al tot een nadeel in de 
jaarrekening 2012 van ruim € 400.000,--.
We gaan ervan uit dat deze ontwikkeling zich ook nog doorzet in 2013 en passen daarom het 
geraamde bedrag in 2013 neerwaarts aan met € 955.000,--. Deze bijstelling maakt deel uit van 
het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2013 in het financieel perspectief.
In 2014 vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s en kunnen de 
bestaande ramingen worden gehandhaafd. 
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3. Beleidsmatige kaderstelling  
per programma

 Programma 1 Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Schaalvergroting decentrale overheden 
De inrichting van het openbaar bestuur zal als gevolg van onder andere het regeerakkoord de 
komende jaren aan ontwikkelingen onderhevig zijn. De door het kabinet beoogde robuuste 
schaal voor gemeenten zou ook in Drenthe tot een opschaling kunnen leiden. Vooralsnog 
kiezen de Drentse gemeenten voor een vorm van samenwerking. Zie hiervoor ook onze brief 
verkennende fase proces middenbestuur d.d. 19 maart 2013 met daarin ons perspectief voor 
Drenthe. 

Europa
Met het besluit in Europa rond het meerjaren financieringskader (MFK) binnen Europa heeft 
Europa een belangrijke stap gemaakt in het proces dat moet resulteren in de beschikbaarheid 
van Europese fondsen voor onze regio. 
Binnen Drenthe en Noord-Nederland zijn we reeds in 2011 gestart met de voorbereidende 
processen gericht op de aansluiting als regio op de Europese doelstellingen voor de nieuwe 
programmaperiode 2014-2020 (EU2020). In feite is het verkrijgen van Europese financiering 
in de vorm van regionale programmering voor Interreg, OP EFRO en POP een groot onder-
handelingsproces met vele partijen met elk een eigen belang. Met het opstellen van de Position 
Paper begin 2011 is daarvoor het startpunt gemarkeerd. Uitgangspunten in de Position Paper 
zijn het toewerken naar integrale doelstellingen en een multifundbenadering.

RIS3 en OP EFRO
Als voorwaarde voor een toekomstig EFRO-programma moet de regio beschikken over 
een RIS3. Aan deze strategie wordt hard gewerkt. De RIS3 is daarbij een sturend vergezicht 
waaraan bedrijven, kennisinstellingen, burgers en overheden zich verbinden om gezamenlijk 
innovaties tot stand te brengen die ertoe doen. Met haar RIS3 gaat Noord-Nederland dan 
ook verder dan de formele vraag. De RIS3 beschrijft de wijze waarop Noord-Nederland kan 
bijdragen aan de grote maatschappelijke uitdagingen op Europees niveau. Via samengestelde 
behoeften/samengestelde oplossingen en Noord-Nederland als ‘achtertuin en als proeftuin’ 
worden de bestaande sectoren en instellingen samen met bedrijven uitgedaagd tot het reali-
seren van de gestelde doelen. Voor deze filosofie vraagt Noord-Nederland, met inbegrip van 
de Drentse steden Emmen en Assen, zowel steun bij het Rijk alsook bij de Europese Unie. 
Op basis van de filosofie van Noord-Nederland wordt momenteel invulling gegeven aan het 
OP-EFRO 2014-2020. Daarnaast is het tevens een inspiratiebron bij het opstellen van het 
plattelandsontwikkelingsplan. Weliswaar een nationaal programma, maar wel met landsdelige 
‘luiken’. Daarnaast vanuit de multifundbenadering wordt ook aansluiting met het op lands-
niveau uitgewerkte ESF-programma nagestreefd. 
De weg naar de Europese programma’s loopt via Den Haag. Daar het kabinet de onderhan-
delingen in Europa vooral insteekt vanuit de opstelling van minder bruto betalen en inzet van 
Cohesiefondsen enkel voor de armere regio’s in Europa, zijn de gespreksvoering en onderhan-
delingen met het kabinet over de Europese programma’s en de rol van de regio een essentiële 
stap in het proces om überhaupt regionale programma’s te verkrijgen. 
Met de hiervoor beschreven aanpak zet Noord-Nederland in om zoveel mogelijk EU-middelen 
binnen te halen. Zoals aangegeven doet de overheid dat niet alleen maar samen met de verschil-
lende stakeholders. Om EU-middelen naar Noord-Nederland te halen moeten de betrokken 
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partijen in Noord-Nederland zelf ook voldoende (investerings)middelen beschikbaar maken. 
Dat geldt ook voor de provincie Drenthe. Zeker in een ijle markt zal nog nadrukkelijker van 
de overheid een zekere (voor-/co)financiering nodig zijn. De Cofinancieringsreserve Europa is 
noodzakelijk om voldoende te kunnen aanhaken op de gewenste ontwikkelingen.

POP
Vanaf 2014 start de nieuwe periode van het plattelandsfonds POP3 (ELFPO, 2e pijler GLB). 
Noord-Nederland streeft een landsdelige programmering en uitvoering na in samenhang met 
EFRO en ESF. Noord-Nederland wil zelf bepalen aan welke maatregelen prioriteit wordt 
gegeven met de eigen cofinanciering en wil daarbij ondersteuning van rijksmiddelen voor 
uitvoering van nationale prioriteiten in Noord-Nederland. Naast innovatie landbouw en 
agrarisch natuurbeheer wil Noord-Nederland ook inzetten op natuur en brede plattelands-
doelen. 

Interreg A en B
Ook zal in 2013 ingezet worden op het opstellen van de programma’s voor Interreg A met onze 
Duitse partners en Interreg B met de Noordzeepartners.

Europese cofinanciering
Met het besluit om in de begroting 2013 middelen te reserveren voor cofinanciering van 
Europese middelen hebben we in Drenthe in 2012 een belangrijke stap gezet. De beschik-
baarheid van voldoende cofinancieringsmogelijkheden is een voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor regionale Europese ondersteuningsmogelijkheden. De omvang hebben we 
destijds bepaald door een inschatting op basis van de informatie die toen beschikbaar was. 
Op dit moment is er nog geen reden om tot een andere inschatting te komen. In de periode 
2013 met een uitloop naar de eerste helft 2014 zal duidelijk worden of, en zo ja in welke 
omvang, Europese middelen voor de regio beschikbaar komen en wat daarvoor minimaal aan 
cofinancierings behoefte nodig is. De komende jaren zal veel creativiteit noodzakelijk zijn om 
voldoende middelen voor cofinanciering beschikbaar te krijgen. Het college zet zich hiervoor 
ten volle in.

 Programma 2 Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid in Drenthe is geen specifieke Drentse aangelegenheid, maar een aangelegen-
heid die geheel Noord-Nederland aangaat. De Regio Groningen-Assen is hierin een belangrijke 
schakel.

Brede doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer
De plannen van het kabinet om de BDU Verkeer en Vervoer te decentraliseren naar het 
Provinciefonds hebben nog geen gestalte gekregen. Momenteel is nog niet duidelijk of en 
wanneer deze maatregel gaat plaatsvinden. Bij een eventuele decentralisatie wordt de BDU in 
haar huidige verdeling opgenomen als decentralisatie-uitkering binnen het Provinciefonds. Een 
decentralisatie-uitkering bestaat maximaal vijf jaar. Daarna bewegen de bedragen mee met de 
algemene uitkering (‘trap op en trap af’). De BDU Verkeer en Vervoer wordt jaarlijks ingezet 
voor de exploitatie van het openbaar vervoer de regionale bereikbaarheid en verkeerseducatie en 
gedrag.
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De extra middelen die in het Lente-akkoord van 26 april 2012 beschikbaar zijn gesteld ten 
behoeve van de BDU worden door het huidige kabinet voor de helft bestendigd, waarmee de 
bezuinigingen op de BDU van het kabinet Rutte I gedeeltelijk zijn gecompenseerd. Deze extra 
middelen willen wij reserveren voor het openbaar vervoer in Drenthe.

Infrastructuur
Vanuit het investeringsprogramma Verkeer en vervoer investeren we jaarlijks in infrastructurele 
projecten in Drenthe. De geplande investeringen in de N391 en N34 willen we waar mogelijk, 
versneld uitvoeren. Bij de N34 betreffen dit afspraken die we hebben gemaakt met het Rijk bij 
de overname van deze weg. 
Voor de N33 is het Tracébesluit vastgesteld. Dit voorjaar is Rijkswaterstaat gestart met de 
uitvoering van de werkzaamheden die volgens planning eind 2014 worden afgerond. 
De werkzaamheden ten behoeve van het kanaal Erica-Ter Apel zullen voor het komend vaarsei-
zoen (2013) zijn afgerond. De officiële opening van het kanaal is 8 juni 2013. 
In samenwerking met onze regionale partners werken aan de gebiedsontwikkeling Groningen 
Airport Eelde. Onderdeel van deze ontwikkeling is de koppeling aan een goede bereikbaarheid 
van de regio Groningen-Assen met een OV-knooppunt en transferium bij De Punt. 
Veiligheid en bereikbaarheid van onze provinciale wegen is een kerntaak. Vanuit economisch 
perspectief blijft de wens de stroomwegen op het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. 

Openbaar vervoer
De overbelasting van het spoortraject tussen Zwolle en Herfte is een belangrijk knelpunt voor 
de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Prorail komt voor de zomer 2013 met een oplossings-
richting en een raming van de investeringskosten voor dit knelpunt. Het college geeft grote 
prioriteit aan het oplossen van het spoorknelpunt Zwolle-Herfte en zal na de onderhandelingen 
met Rijk en regio een (financierings)voorstel aan provinciale staten voorleggen.

Vanaf 9 december 2012 wordt het vervoer op de spoorlijn Zwolle-Emmen verzorgd door 
Arriva. Deze overgang is, op enkele opstartproblemen na, soepel verlopen. Samen met de 
provincie Overijssel zijn wij opbrengstverantwoordelijk voor deze concessie. De komende tijd 
zal duidelijk worden wat de exacte kosten/opbrengstenverhouding voor de spoorlijn zal zijn en 
welke sturing hierop plaats moet vinden. In de komende periode zal de businesscase uitgewerkt 
worden om vier treinen in de spits van en naar Emmen te laten rijden.

In overleg met het OV bureau Groningen-Drenthe wordt, mede in het kader van Vitaal 
Platteland, een strategie uitgewerkt voor de doorontwikkeling van het vervoer op maat in het 
landelijk gebied, voor zover mogelijk binnen de lopende concessies. Daarnaast kijken we in dit 
kader naar innovatieve oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en kleinschalige infra-
structurele maatregelen voor bijvoorbeeld langzaam verkeer. Ook zullen we in de komende 
periode met elkaar inhoudelijk spreken over de vorming en uitvoering van de nieuwe concessie-
periode.

Het niet doorgaan van de (regio)tram vraagt om alternatieven voor de bereikbaarheid in het 
Regiovisie gebied Groningen-Assen. Aan de hand van een actualisatie van de netwerk analyse 
wordt besproken hoe de regio in de toekomst bereikbaar kan blijven. Hierbij komen alle 
modaliteiten aan de orde van trein tot fiets.
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 Programma 3 Vitaal Drenthe: Regiospecifiek Pakket (RSP)

RSP
We hebben het voornemen om het project RSP Emmen versneld financieel uit te voeren. Dit 
gebeurt mede om in de jaren 2014 en later een lagere bijdrage vanuit deze projecten aan het 
EMU-saldo van de provincie te bereiken. Uitgangspunt is, dat versneld de beschikking voor 
deze projecten gereed komt en dat uitbetaling van de bijdragen spoedig daarna kan volgen.

 Programma 4 Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport  
   en cultuur

Beleidsvisie Sociaal 2013 tot en met 2015
In 2012 is de Beleidsvisie Sociaal 2013 tot en met 2015 vastgesteld. Hierin richten wij ons op 
een vitaal Drenthe met een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheden op 
het sociale domein. De sociale of leefbaarheidscomponent geven wij een plek in economische 
en ruimtelijke programma’s waarmee we aansluiten op het omgevingsbeleid en het programma 
Vitaal Platteland. 

Oude wereld, nieuwe mindset
De beleidsdoelen van het culturele domein zijn vastgelegd in het beleidskader ‘Oude wereld, 
nieuwe mindset’, cultuurbeleid provincie Drenthe 2013-2016. Tegen de achtergrond van de 
verslechterde economische situatie en dreigende nieuwe rijksbezuinigingen bestaat de mogelijk-
heid dat de vastgestelde ambities in de nieuwe cultuurnota bijgesteld zullen gaan worden.
Samen met de Drentse gemeenten stimuleren we meer samenwerking van instellingen op het 
gebied van de (regionale) kunstencentra (ICO, CQ en Scala) en het (provinciale) K&C. Op 
het gebied van bibliotheekondersteuning zijn gemeenten en provincie op vergelijkbare wijze in 
gesprek. Deze samenwerking moet ook op termijn leiden tot minder uitgaven voor gemeenten 
en provincie.

Regionale omroepen
Het Rijk bereidt een recentralisatie van de regionale omroepen voor. Via het IPO benadrukken 
wij richting het Rijk dat bij recentralisatie het eigen geluid van de regionale omroep in stand 
moet blijven.
Recentralisatie betekent een uitname uit het Provinciefonds. Risico hierbij is dat er meer geld 
wordt uitgenomen dan wij nu daadwerkelijk beschikken aan RTV Drenthe. Dit risico is nu nog 
niet te kwantificeren.

Transitie jeugdzorg
Samen met gemeenten hebben wij de transitie jeugdzorg volop in voorbereiding. Gemeenten 
zitten nu in de regierol, provincie laat meer en meer los en draagt kennis over. Wel zorgen wij 
voor een goede uitvoering van de wettelijke taken zolang wij verantwoordelijk zijn voor de 
jeugdzorg en bereiden we ons voor op mogelijke financiële en juridische risico’s van de transitie.

 Programma 5 Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Actualisatie Omgevingsvisie
Gedeputeerde staten hebben op 15 januari jl. besloten tot Actualisering van de Omgevingsvisie. 
Hierbij wordt de huidige visie aangepast door herijkt beleid erin door te vertalen, beleid dat 
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niet werkbaar is gebleken werkbaar te maken, door onduidelijkheden weg te nemen, door te 
anticiperen op nieuwe wetgeving en door het beleid beter (digitaal) te ontsluiten. Hierbij is ook 
speciale aandacht voor de betere digitale toegankelijkheid van de Omgevingsvisie. Dit project 
is gestart om de centrale positie van de Omgevingsvisie in het provinciaal beleid verder te 
versterken. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de verplichting om de omgevingsvisie digitaal 
aan te bieden en te beheren. 

Woning(bouw)markt
Onder de noemer ‘Drents Woningmarktoffensief’ geven we samen met de Drentse gemeenten, 
makelaars, woningcorporaties, financiële instellingen en de bouwsector de woningmarkt een 
duwtje. De officiële start van het Drentse Woningmarkt-offensief heeft op 24 april 2013 plaats-
gevonden. Onderdeel hiervan zijn de in mei 2013 geplande Startersmanifestaties, waarbij 4.000 
koopwoningen in de prijsklasse tot € 200.000,-- in de schijnwerpers staan. Later dit jaar gaat de 
aandacht uit naar het duurzaam investeren in de eigen woning. 
Met de samenwerkende gemeenten binnen de drie woonregio’s in Drenthe zijn afspraken 
gemaakt over het volgen en waar nodig bijsturen van de woningbouwontwikkeling. Met het 
in beweging zetten van de woningmarkt geven we tevens een impuls aan de werkgelegenheid. 
Daarom stellen we voor dit beleid te intensiveren via de in de inleiding genoemde Duurzame 
Krimpregeling.

Noordervisie
Binnenkort wordt u de Noordervisie 2040 aangeboden. Daarin wordt aangegeven hoe Noord-
Nederland de komende jaren in wil spelen op ruimtelijke en economische ontwikkelingen en 
opgaven. 
De drie provinciebesturen maken zich hard om deze omslag in denken en doen op gang helpen 
brengen. Niet in de laatste plaats omdat ze ervan overtuigd zijn dat Noord-Nederland zowel de 
schaal als het (zelf)organiserend vermogen bezit om er samen met de partners een succes van te 
maken.

De drie noordelijke provinciebesturen zullen deze visie ook gebruiken om in Den Haag en 
Brussel te laten zien welke ontwikkelingen door de maatschappelijke partijen worden ingezet en 
bijdragen aan nationale en Europese doelen en daarover ook samenwerkingsafspraken maken.

Na de vaststelling in de drie provinciale staten begint het uitvoeren van concrete maatregelen 
uit de Strategische Agenda 2020, onderdeel van de Noordervisie. Dit markeert onze wens om 
een rolverschuiving te realiseren en partijen te inspireren en uit te nodigen deel te nemen aan de 
realisatie van deze agenda. 

 Programma 6 Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De realisatie van de KRW doelen staat onder druk door de bezuinigingen van het Rijk op 
natuur. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwater binnen de KRW. De aanpak van 
de verdroging is daar een onderdeel van. De middelen uit de grondwaterheffing worden ingezet 
voor de cofinanciering van de uitvoering van maatregelen die resulteren in een grotere voorraad 
grondwater. De Natura2000-gebieden zijn hiermee beter in staat om veranderingen in het 
klimaat op te vangen en de drinkwatervoorziening in de provincie komt door deze Europese 
verplichtingen niet onder druk te staan. We stellen voor de middelen uit de grondwaterheffing 
daar waar mogelijk in te zetten om KRW doelen te realiseren. 
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Beekdalvisie
Centraal in de beekdalvisie staat de uitwerking van het begrip robuust watersysteem in de vorm 
van een streefbeeld voor de beekdalen in 2030. Mogelijkheden om met natuurontwikkeling 
ruimte voor water te creëren zijn, afgezien van de EHS, zeer beperkt. De beekdalvisie gaat uit 
van de huidige functies en probeert antwoord te geven op de vraag hoe we een goede combi-
natie kunnen vinden tussen de huidige functies en een klimaatbestendig watersysteem.
We kiezen voor een procesmatige uitwerking aan de hand van meerjarige pilots waarin samen 
met LTO, de waterschappen en agrariërs naar oplossingsrichtingen wordt gekeken. 

Energiestrategie/structuurvisie ondergrond
De koers staat in het concept van de Energiestrategie Drenthe. Deze krijgt een vervolg door 
concretisering in overleg met uitvoeringspartners: de energietransitie als ontwikkelproces. 
We streven naar dialoog over energie, ondergrond en bovengrond. Dit ter voorbereiding op 
een nieuw energieprogramma, in samenhang met de noordelijke energieagenda, het landelijke 
traject van de SER en het energieakkoord tussen Rijk en IPO over de regionale productie van 
hernieuwbare energie. Leidend in onze strategie is de afname van uitstoot van broeikasgassen, 
in samenhang met de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe en energiele-
veringszekerheid. Het accent ligt allereerst op ‘besparen‘: het voorkomen van energievraag, 
het gebruiken van hernieuwbare energie en het efficiënt gebruiken van fossiele energie (‘trias 
energetica’), kortom het maken van bewuste keuzes. Ook is extra inzet nodig op het vergroten 
van de productie van hernieuwbare energie, daarom stellen we voor onze inzet ten behoeve van 
zonne-energie te vergroten. Daarnaast zullen we in het kader van het accent ‘besparen’ extra 
inzet plegen op de in de inleiding voorgestelde duurzame Krimpregeling. We onderzoeken 
ook andere mogelijkheden voor energieprojectontwikkeling in samenhang met beleid voor 
werk gelegenheid, kennisontwikkeling en krimpgebieden. 

 Programma 7 Groen Drenthe: pMJP, natuur en landschap en landbouw

Uitwerking Natuur
In de komende jaren wordt de uitwerking van de Hoofdlijnennotitie Natuur van het huidige 
kabinet ook in onze provincie vormgegeven Na het herijken van de EHS is duidelijk waar 
Drenthe, vanuit internationale verplichtingen, op in moet zetten voor realisatie in 2027 van de 
EHS. Wij geven een forse impuls op water- en natuurgebied door ruim € 20 miljoen te inves-
teren in vier natuurprojecten: Drents-Friese Wold, De Reest, Bargerveen en De Hunze; onze 
inspanning is gericht op optimaal inspelen op het verruimde rijksbeleid voor de ontwikkeling 
van natuur. Deels kan hierbij gebruikgemaakt worden van middelen zoals reeds op de begroting 
staan en deels van middelen die het Rijk beschikbaar stelt.
Verder wordt inzet gepleegd op de vervallen rijkstaken. Samen met de keuzes bij Vitaal 
Platteland is hiermee helderheid verschaft richting onze partners waar onze inzet voor het 
platteland zich op toespitst. Duidelijk is wel dat er voor onze taken op het platteland sterk 
verminderde middelen beschikbaar zijn en dat de provincie daardoor scherper dan voorheen de 
keuzes moet maken en bewaken.

Nationale parken
Wij zijn van mening dat de Nationale Parken een essentiële bijdrage leveren aan de vrijetijds-
economie die voorziet in een (inter)nationale behoefte en aan een gunstig woon-werkklimaat 
van onze provincie. Wij zullen ons daarom blijven inspannen voor de Nationale Parken in onze 
provincie. Bovendien leveren de Nationale Parken als visitekaartje van de Nederlandse natuur 
een wezenlijke bijdrage aan waardering voor en kennis van natuur bij mensen. 
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Economische verduurzaming landbouw
De Drentse landbouw is van oudsher sterk met haar omgeving verbonden. Dat geldt voor 
de fysieke omgeving (water, lucht en bodem), maar ook voor de sociaal economische en de 
maatschappelijke omgeving. We stellen op dit moment een integrale visie op voor duurzame 
landbouw in Drenthe. Wij maken in 2013 de visie Duurzaam Boeren, die concrete mijlpalen en 
acties voor de komende jaren oplevert.

Inzet reserve Vitaal Plattelend
‘Een platteland dat levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij sprake is van een goede balans 
tussen wonen, werken en bereikbaarheid van voorzieningen.’
De inzet voor het vitaal houden van het platteland willen wij uitvoeren langs 2 lijnen, enerzijds 
naar gebieden waar bovenregionaal een stapeling van problemen aanwezig is en anderzijds 
het plattelandsbeleid van onder op in de brede zin van het woord (lokale initiatieven). Wij 
vinden digitale en fysieke bereikbaarheid belangrijke ontwikkelingen om het platteland vitaal 
te houden. Daarom zetten wij specifiek in op de thema’s breedband, mobiliteit en vrijetijds-
economie. Daarbij verwijzen we naar onze geïntensiveerde inzet op het toeristisch-recreatieve 
fietsnetwerk en de duurzame krimpregeling.

Inzet Europese cofinancieringsreserve
Van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag van € 25 miljoen is € 12 miljoen bestemd voor 
cofinanciering van Europese programma’s. Als zodanig is bij de vaststelling van de  begroting 
2013 ook in de meerjarenbegroting vastgelegd. Wij denken dat bij de uitwerking van de Europese 
programma’s vanaf 2014/2015 zeker mogelijkheden gaan ontstaan om de opgaven te realiseren 
volgens de doelen zoals verwoord in de kadernotitie Vitaal Platteland. Daarmee kan een deel van 
het gereserveerde budget als cofinanciering voor plattelandsdoelen in worden gezet. We verhogen 
daarom via de kwaliteitsimpuls tijdelijk onze personele inspanningen op dit gebied.

 Programma 8  Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Energie
De komende jaren wordt het energieprogramma 2012-2015 uitgevoerd. Door te sturen op 
economische doelstellingen en meer focus aan te brengen wordt de realisatiekracht van het 
programma groter. Er wordt in de uitvoering ingezet op robuustheid van projecten, zakelijk-
heid (Drentse Green Deals) en een evenwichtige inzet binnen de verschillende energieketens. 
Om de doelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen cruciaal. 
Voor organisaties die een belangrijke bijdrage willen leveren aan onze programmadoelstel-
lingen is het instrument Drentse Green Deal (samenwerkingsovereenkomst) beschikbaar. Met 
de Drentse Green Deal kunnen knelpunten en belemmeringen weggenomen worden om de 
realisatie van projecten te versnellen. Dit vooral door medewerking en kennis aan te bieden 
en partijen aan elkaar te verbinden. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over het 
toekennen van provinciale middelen. Hierbij wordt ook proactief gezocht naar het verkrijgen 
van additionele middelen (EU, Rijk, privaat) ten behoeve van de uitvoering van projecten. In 
dergelijke situaties worden de provinciale middelen ingezet als cofinanciering.

 Programma 9  Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Zoals aangekondigd in hoofdstuk 1 willen wij de Drentse economie blijven stimuleren door een 
maximale inzet op behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het MKB is de motor van de 
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Drentse economie (ruim 95% is MKB). Naast de aansluiting van het MKB op het topsectoren-
beleid van het Rijk, willen we innovatie en ondernemerschap blijven faciliteren. De benodigde 
maatregelen worden uitgewerkt in programma 9 Innovatief Drenthe.

Het Kader voor Economische Investeringen (KEI) is herijkt in 2012. Wij hebben meer focus 
aangebracht in onze rollen en taken en (financiële) instrumenten en zoeken nog nadrukkelijker 
de samenwerking en verbinding met onze stakeholders. De volgende vijf thema’s hebben priori-
teit in ons economische beleid:

1.  Versterken regionale innovatiekracht
Het sensorcluster in Drenthe willen wij doorontwikkelen en verder verankeren in de Drentse 
economie. Hiermee willen wij innovatie stimuleren met als doel het creëren en behouden van 
werkgelegenheid. In april 2013 hebben provinciale staten ingestemd met een verdere ontwikke-
ling van het sensorcluster en daarvoor ook middelen beschikbaar gesteld. 

2.  Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt
De versnellingsagenda 2.0 (extra maatregelenpakket Onderwijs-Arbeidsmarkt 2013/2014) is 
één van de maatregelen die wij treffen om er op korte termijn aan bij te dragen dat mensen 
niet onnodig thuis komen te zitten. Omdat elke baan telt, zijn door provinciale staten extra 
middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de versnellingsagenda 2.0. Techniek, zorg 
en de aanpak van jeugdwerkeloosheid verdienen onze bijzondere aandacht in dit verband. Om 
méér jongeren te laten kiezen voor techniek en ervoor te zorgen dat méér werknemers gaan en 
blijven werken in de techniek, heeft Drenthe namens Noord-Nederland het landelijke techniek-
pact ondertekend. Wij zien het techniekpact als kans om samen met bedrijfsleven, onderwijs-
instellingen, werknemersorganisaties, regionale overheden en het Rijk de oplopende tekorten in 
de technieksector aan te pakken.

3.  Optimaliseren vestigingsklimaat
Goede fysieke en niet fysieke vestigingsvoorwaarden zijn van groot belang om bedrijven naar 
Drenthe te trekken en bedrijven voor Drenthe te behouden. Het beschikbaar hebben van snel 
internet is een van deze vestigingsvoorwaarden. Wij faciliteren een kennisknooppunt breed-
band en in afstemming met de Drentse gemeenten verkennen wij de verdere ontwikkeling 
NGA-netwerken in Drenthe.

Ook voldoende en goed toegankelijke financiële middelen zijn een belangrijke vestigings-
voorwaarde. Wij richten een Drents Innovatiefonds, een Drents Ontwikkelingsfonds en 
NOM-projects op, van waaruit een mix van revolverende financieringsinstrumenten kan 
worden ingezet voor Drentse bedrijven en economische projecten. 

Het MKB in Drenthe kan rekenen op steun van de provincie. Gedeputeerde staten hebben voor 
2013 een actieprogramma vastgesteld dat volledig op het midden- en kleinbedrijf is gericht. De 
maatregelen richten zich op knelpunten in sectoren die belangrijk zijn voor de economie van 
Drenthe, zoals alternatieve financiering en het verminderen van de regeldruk. De in hoofdstuk 1 
genoemde TOP-regeling is een van de instrumenten in het kader van het MKB-actieplan. Deze 
regeling is gericht op starters, een groep ondernemers die het ten gevolge van de economische 
en financiële crisis extra moeilijk heeft. 

4.  Vergroten economische rendement in de vrijetijdseconomie
Gelet op het economisch belang van de vrijetijdssector voor Drenthe blijven wij ons inzetten 
om de economische kansen optimaal te benutten. In samenwerking met de Recron en het 
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Recreatieschap ondersteunen wij het vergroten van ondernemerschap binnen de sector. 
Daarnaast constateren wij dat de kwaliteit van verblijfsaccommodatie in Drenthe onder druk 
staat. Investeringen worden uitgesteld. Dit is niet een probleem van een individueel bedrijf maar 
speelt in een groter deel van de sector. Wij zoeken naar alternatieve instrumenten om investe-
ringen in de verblijfsrecreatie te stimuleren waardoor er een kwaliteitsimpuls wordt gereali-
seerd.

5.  Versterken van de agribusiness
Dankzij de aanwezigheid van (groene) vezelchemie, glastuinbouw en agribusiness kan Drenthe 
een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van onze economie naar een biobased economy 
(BBE). Juist in de krimpregio rond Emmen kan deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage 
gaan leveren in het behoud en creëren van werkgelegenheid. Het (vezel)chemiecluster in is een 
belangrijke partij om te komen tot een vergroening van de economie. Er zijn de laatste jaren 
stappen gezet in de verdere ontwikkeling van dit cluster in Emmen. Het (vezel)chemiecluster 
in Emmen maakt grote kans om de landelijke status Centre Of Chemical Innovations (COCI) 
te verkrijgen. Daarmee wordt Emmen definitief een belangrijke speler binnen de topsector 
chemie. Juist de aanwezigheid van tuinbouw, primaire landbouw en agribusiness nabij het 
(vezel)chemiecluster is een belangrijke pre. Er lopen al diverse crosssectorale initiatieven. Onze 
inspanningen zijn erop gericht om de verbindingen tussen deze activiteiten te verstevigen. 
Zoals ook in hoofdstuk 1 is aangegeven willen wij de ontwikkeling van initiatieven op dit vlak 
versneld stimuleren. 

Biobased economy
Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van een visie rond de biobased economy (BBE).
In deze visie gaan we in op onze ambities op dit vlak, de pijlers waarop de Drentse BBE berust, 
en onze rol als provincie. Op basis van deze trechterbenadering zal een aantal acties worden 
benoemd. Uitvoering van deze acties vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders. Voor 
de zomer zullen provinciale staten het actieprogramma ontvangen.

 Programma 10 Middelen en bedrijfsvoering

Parallel aan deze Voorjaarsnota 2013 heeft een herijking plaatsgevonden van de Directiebrief 
uit het jaar 2010. In de nieuwe Directiebrief worden de plannen voor de organisatie voor de 
komende jaren gepresenteerd. Tegelijk doen zich daarnaast nog ontwikkelingen voor op het 
gebied van de Noordelijke samenwerking op het gebied van ondersteuning en specifieke exper-
tise en op het gebied van de invoering van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD).
We kiezen voor een organisatie die bestaat uit een kleinere, vaste kern van functies. Deze 
functies zijn vooral nodig om cruciale kennis en kerntaken te kunnen borgen. Voor tijdelijke 
opgaven, zoals prioriteiten uit een collegeprogramma, werken we met een variabele schil rond 
de vaste kern. Deze schil houdt rekening met de ambities en financiële mogelijkheden van dat 
moment. Zo lopen we minder financiële risico’s op de personele lasten in tijden van tegenspoed 
en kunnen we meer flexibel inspelen op de vraag van het bestuur. We nemen een ruime periode 
(2010-2018) om dit toekomstbeeld te verwezenlijken. 
De organisatie heeft eind 2013 een formatie van 470 fte, De komende jaren wordt dit afgebouwd 
naar 450 fte. We gaan in de toekomst naar een vaste kern van minimaal 350 fte met een maximale 
variabele schil van 100 fte. Aanvullend is er een extern inhuurbudget van maximaal € 5,6 miljoen. 
Op het gebied van de facilitaire ondersteuning zijn wij bezig met ontwikkelingen om versneld 
in te kunnen spelen op de toekomst door het creëren van meer flexibiliteit.
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4 Financiële kaderstelling

 Inzet van financieel beleid

Voor de komende jaren blijft de inzet van het financiële beleid, dat er sprake zal zijn van een 
meerjarig duurzaam financieel evenwicht en dus een begroting die op orde is. Daartoe zullen 
met ingang van 2016 structurele bezuinigingen geëffectueerd moeten worden. 
Daarvoor zijn al drie scenario’s ontwikkeld, waarvan het eerste in de Begroting 2013 is 
opgenomen en waarbij de volgende twee nog niet tot besluitvorming hebben geleid. Deze 
laatste scenario’s kunnen gebruikt worden als startpunt voor de uitwerking van noodzakelijke 
bezuinigingen met ingang van 2016, in goed overleg van het college met provinciale staten, zoals 
dat in 2012 al is gebeurd voor de Begroting 2013. In deze Voorjaarsnota 2013 worden nog geen 
aanvullende bezuinigingen voorgesteld ten opzichte van het dekkingsplan voor de Begroting 
2013. Het college is voornemens in 2014 met provinciale staten nadere maatregelen te ontwik-
kelen en voor te stellen naar aanleiding van de dan actuele situatie. Voor de jaren 2014 en 2015 is 
het volgens het huidige financieel perspectief nog niet noodzakelijk aanvullende bezuinigings-
maatregelen te nemen, maar de ontwikkeling van maatregelen voor het jaar 2016 en daarna zal 
met voortvarendheid worden opgepakt.
Dat er minder geld is, betekent echter niet dat de provincie daardoor ook minder initiatieven zal 
willen ontplooien. Daarbij zal echter duidelijk zijn dat de provincie niet de mogelijkheden, maar 
ook niet de intentie heeft bezuinigingen die door het Rijk worden opgelegd te compenseren. 
Voor het ontplooien van initiatieven voor de Drentse samenleving worden de komende jaren 
kansrijke concrete maatregelen ontwikkeld waarbij het accent ligt op het versterken van het 
MKB en vrijetijdseconomie, de aanpak van leegstand en leefbaarheid van de woonomgeving, het 
stimuleren van verduurzaming en alternatieve energie en intensiveringen van de investeringen 
in de groene en grijze infrastructuur. Binnen de speerpunten ‘stimuleren Drentse economie’, 
‘leefbaar platteland’ en ‘duurzame toekomst’ kunnen kansrijke projecten verder worden uitge-
werkt. Maar daarbij zal een scherpe financiële koers moeten worden gevaren waarbij primair 
ingezet wordt op het creëren van meerwaarde vanuit goed overleg met onze partners, het 
versoepelen en versnellen van procedures rond de toepassing van regelgeving en waarbij het 
inzetten van provinciale middelen niet de eerste optie is. Waar de inzet van provinciale middelen 
voor een kansrijk project noodzakelijk blijkt, geldt allereerst dat structurele uitgaven zullen 
moeten passen binnen de bestaande structurele budgetten. Daarbij zet het college allereerst 
in op herprioritering binnen bestaande middelen en inzet van de nog aanwezige incidentele 
middelen. We hebben in deze voorjaarsnota er vooral voor gekozen de aanscherping van 
de speerpunten en de kerntaken binnen de bestaande programma’s te vinden. We zullen de 
komende periode onze uitgaven scherp tegen het licht houden. Deze aanpak zullen we ook 
gebruiken om het nu voorziene tekort voor 2015 weg te werken.
Deze financiële terughoudendheid betrachten wij mede in verband met de mogelijke noodzaak 
om in de toekomst nog financiële inzet te plegen voor het volgende PVVP en de voorziening 
groot onderhoud kunstwerken WK.
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 Financiële maatregelen voor de komende twee jaren

Voor de korte termijn worden de volgende financiële maatregelen voorgesteld.
1. Het tekort in het jaar 2015 vooralsnog dekken door een bijdrage uit de Reserve voor 

algemene doeleinden (voor het jaar 2013 is dat al besloten).
2. Voor de jaren 2016 en later nu gekoppeld aan de productie van de Begroting 2015 een 

discussie met provinciale staten starten over de bezuinigingen die met ingang van 2016 
moeten worden gerealiseerd, mede op basis van de uitgewerkte scenario’s in de Nota van 
aanbieding bij de Begroting 2013.

3. Onze uitgaven scherp tegen het licht houden en deze aanpak ook gebruiken om het nu 
voorziene tekort voor 2015 weg te werken. 

4. De discussie over noodzakelijke bezuinigingen in zoverre tijdig afronden, dat per 1 januari 
2015 een mededeling kan worden verstrekt aan gesubsidieerde instellingen die een korting 
opgelegd krijgen.

5. Bij de dekking van de structurele tekorten met ingang van 2016 primair uitgaan van realisatie 
van de uitgewerkte scenario’s en structurele bezuinigingen en als onderbouwing van het 
streven naar duurzaam financieel evenwicht de geformuleerde scenario’s aanvoeren.

6. Bij financiële dekking voor kansrijke projecten primair uitgaan van provinciale meerwaarde 
zonder inzet van geld, vervolgens van dekking uit bestaande budgetten en reserves.
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