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   2013-569 

1e Bestuursrapportage 2013 en 3e wijziging Begroting 2013 

 

 



 aan provinciale staten van Drenthe 2013-569-1 

 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u de 1
e
 Bestuursrapportage 2013 aan. De doelstelling van deze rapportage is dat wij 

aangeven welke afwijkingen wij verwachten op de in de Begroting aangegeven beleidsopgaven en 

van welke begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de Begroting. 

Advies 

1 De 1
e
 Bestuursrapportage 2013 vaststellen. 

2 De 3
e
 wijziging van de Begroting 2013 vaststellen 

Beoogd effect 

Verantwoording van ons college aan uw staten. 

Argumenten 

De Bestuursrapportage is vast onderdeel van de P&C-cyclus. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Europese context 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen   

1. 1
e
 Bestuursrapportage 2013   

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Geen. 
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Assen, 27 maart 2013 

Kenmerk: 13/3.2/2013002382 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

drs. M.-A.D. van Nieuwpoort, secretaris 

 

 
coll. 

 

 



   2013-569-1 

 

 

De stand van zaken is gebaseerd op de eerste twee maanden van dit jaar. Wij constateren dat er op 

dit moment nagenoeg geen afwijkingen op onze beleidsopgaven zijn te melden. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven proberen wij in financiële zin op basis van de eerste twee maanden van 

het jaar zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Wij zijn daarbij 

uitgegaan van de stand van zaken na de 2
e
 wijziging van de Begroting. Bij de 2

e
 Bestuursrapportage 

2012 hebt u de 1
e
 wijziging van de Begroting 2013 vastgesteld. Hierin zijn de meerjarige effecten van 

de 2
e
 Bestuursrapportage verwerkt. In de 2

e
 wijziging zijn de meerjarige effecten van de tweede 

financiële actualisatie 2012 verwerkt. In de 3
e
 wijziging zijn de gevolgen van deze rapportage 

verwerkt. 

 

Aan het eind van elk programma worden de financiële mutaties toegelicht. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen die mutaties die budgettair neutraal zijn en mutaties die van invloed zijn 

op het nadelig saldo van deze rapportage. 

 

Financieel Resultaat 

Deze rapportage sluit met de volgende nadelige saldi. 

 

programma omschrijving 2013 2014 2015 2016

programma 2 Index Meppelerdiepschutssluis -110.000 -80.000

programma 10 Lagere opbrengst MRB -955.000

Totaal -1.065.000 -80.000 0 0  
 

De nadelige saldi stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve. 

Het verloop van deze Reserve is dan als volgt. 

 

 Verloop 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Saldo aanvang jaar 4.670.814 8.698.211 6.363.661 9.460.189 10.774.227

Begrote onttrekking 0 0 0 0 0

Begrote toevoeging 28.337 -3.278.589 3.176.528 1.314.038 1.141.940

Bestemming resultaat 3.999.060 2.009.039

Resultaat 1e Bestuursrapportage -1.065.000 -80.000 0 0

Saldo einde jaar 8.698.211 6.363.661 9.460.189 10.774.227 11.916.167  

 

 



   2013-569-1 

 

 

 

Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 maart 2013, kenmerk 

13/3.2/2013002382; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. vast te stellen de 1
e
 Bestuursrapportage 2013; 

 

II. vast te stellen de 3
e
 wijziging van de Begroting 2013. 

 

 

 

Assen, 29 mei 2013 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

     , griffier      , voorzitter 

 
coll
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Inleiding 

Dit is de 1e Bestuursrapportage in 2013.  

De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven welke afwijkingen wij 

verwachten op de in de begroting aangegeven beleidsopgaven en van welke 

begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de begroting. 

 

De stand van zaken is gebaseerd op de eerste 2 maanden van dit jaar. We 

constateren dat er op dit moment nagenoeg geen afwijkingen op onze 

beleidsopgaven zijn te melden. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven proberen we in financiële zin op basis van de eerste 

twee maanden van het jaar zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op 

jaarbasis zal worden. We zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken na de 

tweede wijziging van de begroting. Bij de tweede Bestuursrapportage 2012 heeft u 

de 1e wijziging van de Begroting 2013 vastgesteld. Hierin zijn de meerjarige effecten 

van de tweede Bestuursrapportage verwerkt. In de 2e wijziging zijn de meerjarige 

effecten van de tweede financiële actualisatie 2012 verwerkt. In de derde wijziging 

zijn de gevolgen van deze rapportage verwerkt 

 

Aan het eind van elk programma worden de financiële mutaties toegelicht. Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen die mutaties die budgettair neutraal zijn en 

mutaties die van invloed zijn op het nadelig saldo van deze rapportage. 

 

Financieel Resultaat 

Deze rapportage sluit met de volgende nadelige saldi: 

 
programma omschrijving 2013 2014 2015 2016

programma 2 Index Meppelerdiepschutssluis -110.000 -80.000

programma 10 Lagere opbrengst MRB -955.000

Totaal -1.065.000 -80.000 0 0  
 

De nadelige saldi stellen wij voor te verrekenen met de Algemene Reserve 

Het verloop van deze Reserve is dan als volgt: 

 
Verloop 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Saldo aanvang jaar 4.670.814 8.698.211 6.363.661 9.460.189 10.774.227

Begrote onttrekking 0 0 0 0 0

Begrote toevoeging 28.337 -3.278.589 3.176.528 1.314.038 1.141.940

Bestemming resultaat 3.999.060 2.009.039

Resultaat 1e Bestuursrapportage -1.065.000 -80.000 0 0

Saldo einde jaar 8.698.211 6.363.661 9.460.189 10.774.227 11.916.167
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Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen 

 

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

BDU  

In de primitieve begroting worden de bedragen opgenomen die geraamd zijn in de 

meerjarenbegroting. In de loop van 2012 is in samenspraak met het Verkeers- en 

Vervoersberaad Drenthe het verdeelbesluit BDU voor 2013 opgesteld. In december 

van 2012 is de definitieve beschikking van het rijk ontvangen. In deze eerste 

bestuursrapportage worden de bedragen opgenomen zoals die met het 

Verdeelbesluit door ons zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om aanpassingen in de 

thema’s Bereikbaarheid, de BDU bijdragen aan infrastructuur, Ruimtelijke 

Economische Ontwikkeling, de BDU bijdrage aan OV Bureau en spoor Zwolle-

Emmen en Verkeersveiligheid, de BDU bijdrage Gedragsbeïnvloeding. In totaal 

ontvangen wij via de BDU-vv in 2013 een bedrag van € 30.010.394,--. De mutaties 

vinden budgettair neutraal plaats. 

 

Financiële mutaties van invloed op het resultaat 

Meppelerdiepschutsluis 

In de meerjarenraming is uitgegaan van de oorspronkelijke verdeling over 4 jaar van 

de € 4 miljoen bijdrage door de provincie. Deze bijdrage is zonder de afgesproken 

indexering in de begroting opgenomen. Wij stellen voor de bedragen in de begroting 

hiervoor te verhogen. 

De extra kosten als gevolg van de indexering worden in 2013 geraamd op ruim 

€ 110.000,-- en in 2014 op € 80.000, --.  

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Nieuwbouw wegensteunpunt  

Het investeringsbudget voor de gezamenlijk met Rijkswaterstaat te bouwen 

wegensteunpunt (o.a. zoutloods) is gedeeltelijk opgenomen, alleen het provinciale 

aandeel is geraamd. Omdat de provincie trekker is van het project dienen alle 

inkomsten en uitgaven verantwoord te worden binnen de provinciale administratie. 

In het najaar is gebleken dat de kosten hoger worden dan begroot, omdat de inrit - op 

advies van de gemeente Assen -  moest worden verplaatst, voor de gebouwen 

geheid moet worden en de grond vervuild (zoutresten) blijkt te zijn en gesaneerd 
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moet worden. De extra kosten worden geschat op €  500.000,--.  

Wij verzoeken u om een extra bijdrage van € 500.000,-- voor dit project beschikbaar 

te stellen. De kapitaallast van deze extra investering vangen we op binnen 

programma 2.  

 

 

Naast bovengenoemde mutaties wijzen wij u op de volgende financiële 

ontwikkelingen: 

 

Overig 

Ecoduct A28: 

Voor Rijkswaterstaat wordt het Ecoduct A28 aangelegd. Door de btw verhoging van 

19 naar 21% dreigt een tekort te ontstaan van rond € 80.000,--. We zoeken binnen 

het project naar een oplossing voor dit tekort. 

 

Gladheidsbestrijding 

In de maanden januari en februari is intensief gestrooid. Het begrote aantal 

strooibeurten is overschreden. 

.  

 

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen 

 

 

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en 

sport en cultuur 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Jeugdzorg 

Een paar keer per jaar ontvangen we van het Rijk herziene beschikkingen jeugdzorg. 

De begroting passen we in aansluiting hierop aan. Dit heeft per saldo geen financiële 

gevolgen. 

 

RTV Drenthe 

De adviescommissie heeft het bezwaarschrift van RTV Drenthe over de kortingen 

gegrond verklaard. Omdat procederen tijdrovend en kostbaar is en we 
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geconfronteerd worden met een op handen zijnde recentralisatie hebben we gekozen 

om in overleg met RTV Drenthe een oplossing te zoeken. We hebben een afspraak 

kunnen maken dat de reguliere korting met terugwerkende kracht vanaf 2012 wordt 

ingetrokken en de korting op de autonome middelen gehandhaafd blijft. Daarnaast 

heeft RTV Drenthe ons bod van € 190.000 voor eenmalige frictiekosten 

geaccepteerd. In totaal betekent dit een extra uitgave in 2013 van € 354.624,-. Dit 

bedrag willen we dekken uit de overheveling van € 128.533 bij bestemming resultaat 

uit 2012. Een bedrag van  € 36.091,-  komt uit Innovatiebudget van programma 4 en 

het overige deel van € 190.000 willen we dekken door de transitiekosten van 2014 

van programma 4 naar voren te halen naar 2013 en breed in te zetten. Mocht tijdens 

het loop van het jaar blijken dat binnen programma 4 nog meer ruimte te vinden is, 

dan zal dit naar voren halen deels worden teruggedraaid. 

 

Biblionet 

Omdat het proces overheveling taken richting gemeenten nog niet is afgerond, is 

toegezegd dat Biblionet de gekorte € 100.000,- nog beschikbaar krijgt gesteld in 

2013. Dit bedrag wordt grotendeels gedekt door de extra middelen 

Wetenschappelijke steunfunctie (WSF) die we van het rijk ontvangen. Voor de rest is 

dekking gevonden binnen programma 4. 

 

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Noordervisie 

Van het AgentschapNL ontvangen we in 2013 een bijdrage van maximaal € 60.000 

voor uitvoering van werkzaamheden voor het project “Noordervisie 2040” 

 

Geopark de Hondsrug 

In de jaarrekening 2012 is voorgesteld om € 100.000,-- van de overgebleven 

middelen van het budget “inzet op specifieke ontwikkelingen” in 2012 over te hevelen 

naar 2013. Het budget is bestemd voor een bijdrage aan Geopark de Hondsrug. 

 

Woning(bouw)markt 

Met het regeerakkoord heeft het Kabinet zijn visie op de hervorming van de 

woningmarkt gegeven. De politieke discussie over de voorgenomen maatregelen en 

de concrete uitwerking ervan moet nog helderheid geven. Met zekerheid is te stellen 

dat de Drentse woningmarkt en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid voorlopig 

nog zwaar te leiden hebben van de economische situatie. Voor de Drentse 

overheden geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, maar in gezamenlijkheid 
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te kijken hoe de woningmarkt toch te stimuleren is. Daarvoor zijn gesprekken 

gevoerd met betrokken partijen om een actieprogramma te kunnen uitvoeren in het 

voorjaar. De bedoeling is ook om een vervolg daarop te geven om ook meer 

structurele maatregelen te nemen. Daarmee willen de Drentse overheden doen wat 

binnen hun vermogen ligt. De provincie is gevraagd hierin een coördinerende rol op 

zich te nemen. Het voorstel is om het restant CPO-budget ca. € 163.550,-- hiervoor 

aan te wenden.  

Daarnaast resteert voor stedelijke vernieuwing (ISV3) voor de periode 2010-2014 

nog een relatief beperkt bedrag, ca. € 600.000. Dit wordt bij voorrang ingezet voor de 

opgave in het zuidoostelijk deel van Drenthe, en dan vooral de “veendorpen”. 

Overeenkomstig het Beleidskader ISV3 en de Omgevingsvisie Drenthe hebben 

daarbij een samenhangende inzet van middelen voor ogen om het doelbereik de 

vergroten. Dit sluit goed aan op de discussie rond Vitaal Platteland waarbij ook extra 

aandacht is op zuidoost Drenthe 

 

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Energieprogramma 

Het provinciale beleid voor energie en ruimtelijk-economische ontwikkeling schept 

noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van het Energieprogramma, maar 

ook voor de periode daarna. Ook in de komende programmaperiode vindt, via de 

gebruikelijke beleidscycli, waar nodig nadere uitwerking/ontwikkeling of actualisatie 

van deze beleidskaders plaats. Ten behoeve daarvan is 

€ 300.000,- budget vrijgemaakt binnen het budget van klimaat en Energie en 

overgeheveld naar programma 6 

 

Green Deal “Zonnepanelen en Asbest”  

In de decembercirculaire 2012 is een decentralisatie-uitkering van € 1.044.000,-- 

voor de Green Deal “Zonnepanelen en Asbest” opgenomen. In 2012 hebben we de 

begroting op dit onderdeel niet kunnen actualiseren vanwege het feit dat dit in de 

decembercirculaire bekend is gemaakt. Daarom is in de jaarrekening voorgesteld om 

dit bedrag over te hevelen naar 2013.  

 

Bodemsanering 

In de jaarrekening 2012 wordt voorgesteld om van de resterende middelen in 2012 

een bedrag van € 898.899 over te hevelen naar 2013 en een bedrag van € 734.941 

over te hevelen naar 2014. Vooruitlopend op besluitvorming hierover nemen wij deze 

bedragen op in de begroting 2013 
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Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en 

Landbouw 

 

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 

 

Beleidsopgaven 

 

Nr Beleidsopgave 

2 Behoud, herstel en versterking biodiversiteit. (7.1) 

 

Afwijkingen beleidsopgaven 

 

Nr Afwijking 

2 � aankoopstrategie EHS en realisatiestrategie biodiversiteit buiten EHS worden samen 

meegenomen in realisatiestrategie platteland  

� 14 N2000 beheerplannen vastgesteld heeft vertraging vanwege PAS en uitblijven 

aanwijzingsbesluiten. Beheerplannen Dwingelderveld, Fochteloërveen en 

Mantingerzand niet in 2013 gereed 

 

 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

 

De (voormalige) ILG begrotingsposten vormen het grootste deel van dit product. Als gevolg van de 

beëindiging van de ILG, is de begroting vorig jaar al omgebouwd naar een aantal nieuwe 

begrotingsposten zoals plattelandsontwikkeling ,ontwikkelopgave verwerving en inrichting, beheer en 

uitfinanciering lopende ILG verplichtingen. In statenstuk 550-212 “Beëindiging ILG 

bestuursovereenkomst”, van oktober vorig jaar, is aangegeven dat de afwikkeling (uitfinanciering) van 

het restant aan harde juridische verplichtingen kan worden gedekt uit de grond-voor-

grondopbrengsten, het krediet relatienotagebieden, het saldo in groenfonds Drentse Maat en de vrij 

beschkbare middelen in de ILG reserve.We hebben daarbij aangegeven dat de nog resterende 

begrotingsaanpassingen voortvloeiende uit dit statenstuk, in de eerste bestuursrapportage 2013 

zouden worden verwerkt. 

 

Recap begrotingswijziging. 
(*1.000) Huidige begroting Wijziging Nieuw Totaal

2013 2014 / 2016 2013 2014 / 2016 2013 2014 / 2016

Bijdrage Rijk (provinciefonds) -1.995 -31.500 1.995 0 0 -31.500 -31.500

Uitfinanciering voormalige ILG verplichtingen 10.171 20.345 7.513 -388 17.684 19.957 37.640

Synergieprojecten water 1.919 3.838 1.704 -3.838 3.622 0 3.622

Rijksbijdrage Synergie -1.919 -3.838 1.919 3.838 0 0 0

Grondverkopen -9.374 -20.345 4.874 -1.724 -4.500 -22.069 -26.569

Ontwikkelopgave 4.000 9.900 -2.000 -5.900 2.000 4.000 6.000

Extra opbrengst grondverkoop -4.000 -10.195 4.000 10.195 0 0 0

Plattelandsontwikkeling 0 0 401 0 401 0 401

Akkerrandenbeheer 0 0 77 422 77 422 499

Mutatie ILG Reserve -543 0 -20.482 -2.604 -21.025 -2.604 -23.629

Totaal -9.917 -20.640 -9.508 388 -19.424 -20.252 -39.676  
 

Bijdrage Rijk (provinciefonds) 

Op grond van statenstuk 550-2012 en de realisatie in 2012, wordt de meerjarenbegroting 2013-2016 

aangepast  De rijks slotuitkering ILG voor 2012 en 2013 is nog in december 2012 ontvangen en 
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verantwoord. De in 2013 nog geraamde restant doeluitkering ILG wordt afgeraamd.  

 

Uitfinanciering voormalige ILG verplichtingen. 

De afwikkeling (uitfinanciering) van de (voormalige) ILG verplichtingen aangegaan voor 1 januari 2011 

is geactualiseerd. De in 2012 niet afgewikkelde verplichtingen ad € 37,6 miljoen zijn opnieuw begroot.  

 

Synergieprojecten en rijksbijdrage synergie. 

De nog af te geven synergie subsidiebeschikkingen en de rijksdekking is geactualiseerd.  

 

Grondverkopen. 

In statenstuk 550-2012 is beargumenteerd dat rekening moet worden gehouden met een grond-voor-

grond-opbrengst van € 26.569.000,-- (was 29.718.944,--). In deze bestuursrapportage wordt de 

begrote verkoopopbrengst hierop aangepast.  

 

Ontwikkelopgave. 

In statenstuk 550-2012 is aangegeven dat,een ontwikkelopgave voor cofinanciering van 2 miljoen 

gedurende 3 jaren wordt begroot. Dit is verwerkt in de begrotingswijziging bij deze 

bestuursrapportage,  

 

Plattelandsontwikkeling. 

In het subsidie verstrekkingproces met betrekking tot plattelandsontwikkeling wordt in 2012/2013 een 

transitie doorgevoerd. Er is sprake van overlopende beschikkingen vanuit 2012 die in 2013 worden bij 

geraamd en die via de ILG reserve worden gedekt vanuit de onderbesteding in 2012.  

 

Beheer (incl. akkerrandenbeheer). 

Het in 2012 niet bestede budget voor akkerrandenbeheer wordt in deze wijziging meerjarig weer 

opgeraamd.  

 

Ontwikkeling saldo reserve ILG. 

In de meerjarige doorrekening van de ILG reserve kunnen we in de jaren 2014 en 2015 tijdelijk onder 

nul komen. Dit is afhankelijk van het tempo van de afwikkeling van lopende verplichtingen ILG en de 

wijze waarop en tempo waarin de inkomsten uit de grond-voor-grondregeling kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

Geactualiseerd overzicht uitfinanciering voormalige ILG verplichtingen en grondverkopen 

(* 1.000) Totaal 2013,00 2014,00 2015,00 2016,00

Uitfinanciering ILG verplichtingen 37.641 17.684 13.055 6.902 0

Grondverkopen -26.568 -4.500 -7.356 -7.356 -7.356  
 

Geactualiseerd overzicht van het verloop van de reserve ILG. 

ILG Reserve (* 1.000) 2013 2014 2015 2016

Saldo 1 januari 23.711 2.686 -5.455 -7.118

Storting/Onttrekking -21.025 -8.141 -1.663 7.200

Saldo 31 december 2.686 -5.455 -7.118 82  
 

 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

In de decembercirculaire 2012 is een decentralisatie-uitkering van € 2.070.000,-- 

voor Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. In 2012 hebben we de 

begroting op dit onderdeel niet kunnen actualiseren vanwege het feit dat dit in de 

decembercirculaire bekend is gemaakt. Daarom is in de jaarrekening voorgesteld om 
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dit bedrag over te hevelen naar 2013.  

 

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Klimaat en Energie 

Het provinciale beleid voor energie en ruimtelijk-economische ontwikkeling schept 

noodzakelijke randvoorwaarden voor de uitvoering van het Energieprogramma, maar 

ook voor de periode daarna. Ook in de komende programmaperiode vindt, via de 

gebruikelijke beleidscycli, waar nodig nadere uitwerking/ontwikkeling of actualisatie 

van deze beleidskaders plaats. Ten behoeve daarvan wordt 

€ 300.000,- budget vrijgemaakt en overgeheveld naar programma 6 

 

De middelen voor Klimaat en Energie worden als een vierjarig budget gedurende de 

programmaperiode programmatisch ingezet. In de jaarrekening 2012 wordt daarom 

voorgesteld om de resterende middelen 2012 van het programma klimaat en energie 

over te hevelen naar 2013. Vooruitlopend op de besluitvorming daarover wordt het 

bedrag in de begroting 2013 opgenomen. 

 

 

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en 

arbeidsmarkt 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Innovatieplatform PGA  

In 2012 heeft het ministerie van EL&I aan ons in totaal een subsidie verleend van € 

225.000,-- voor het project Innovatieplatform Phyto Glasshouse Applications (PGA) 

en Kenniscluster, aanjaagorganisatie kennisnetwerk. Het bevoorschottingsschema is 

als volgt: In 2012 €  95.000,-- in 2013 € 95.000,-- en in 2014 € 35.000,--. De 

bedragen voor 2013 en 2014 willen wij nu opnemen in de begroting. 

 

Extra maatregelenpakket Onderwijs – Arbeidsmarkt  

De Drentse arbeidsmarkt is flink in beweging. Het aantal mensen dat tegen hun wil 

werkloos is, stijgt en zal in 2013 verder stijgen. Dat is niet alleen een economisch, 

maar ook een menselijk probleem. 

Als provincie willen wij er daarom op korte termijn aan bijdragen dat mensen niet 
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onnodig thuis komen te zitten. Dit wordt ingevuld met het Extra maatregelenpakket 

Onderwijs – Arbeidsmarkt 2013/2014 (Versnellingsagenda 2.0).  Nu wordt het 

statenbesluit 2013-558 verwerkt. Het naar voren halen van € 220.000,-- uit het 

budget Onderwijs en Arbeidsmarkt van 2014 naar 2013.  

Motie 2013-04 is tevens verwerkt. In deze motie wordt voorgesteld om € 250.000,-- 

extra gelden beschikbaar te stellen voor extra bbl-plekken en extra projecten. Wij 

stellen voor dit uit de Reserve versterking economische structuur (VES) te dekken en 

dit budget toe te voegen aan het budget Kennisontwikkeling en goede aansluiting 

onderwijs en arbeidsmarkt. Een eventuele vrijval van oude onderwijs- en 

arbeidsmarktprojecten zal dan in het VES vrijvallen.  

 

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 

 

Er zijn geen beleidsinhoudelijke afwijkingen 

 

Budgettair neutrale financiële mutaties 

Overhevelingen 

Bij de vaststelling van de jaarrekening worden de volgende overhevelingen van 2012 

naar 2013 voorgesteld: 

 

RTVDrenthe       128.533,-- 

Klimaat & Energie       751.430,-- 

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe    350.000,-- 

Bodemsanering    1.633.840,-- 

Geopark De Hondsrug      100.000.— 

DU Programmatische aanpak stikstof 2.070.000,-- 

DU Asbest en zonnepanelen  1.044.000,-- 

Apparaatskosten       400.000,-- 

Transitiekosten RUD      196.978,-- 

      6.674.781,-- 

      

Deze bedragen worden onttrokken aan de saldireserve 

 

Financiële mutaties van invloed op het resultaat  

 

Motorrijtuigenbelasting 

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 
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verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen plaats. Deze ontwikkelingen leidden al 

tot een nadeel in de jaarrekening 2012 van ruim € 4 ton. 

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,--. 

In 2014 vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s en 

kunnen de bestaande ramingen worden gehandhaafd.  
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Bijlage 1 Treasury rapportage t/m februari 2013 

 

Beleid 

Het risicoprofiel dat de provincie Drenthe hanteert bij haar beleggingen kan 

getypeerd worden als risicomijdend en defensief. Dit heeft tot gevolg dat niet het 

hoogste rendement wordt behaald, maar dat een optimale balans tussen risico en 

rendement gezocht wordt. Het wetsvoorstel schatkistbankieren is in voorbereiding 

waardoor onze overtollige liquide middelen per 31 december 2013 in de schatkist 

geplaatst gaan worden. De nog niet vastgestelde wet heeft geen gevolgen voor 

middelen die vóór 4 juni zijn uitgezet (€ 54,3 miljoen) met een looptijd die eindigt na 

de datum van inwerkingtreding van deze wet. Na vrijval worden deze middelen bij het 

Ministerie van Financiën geplaatst. In aanloop naar schatkisbankieren hebben we in 

de treasurycommissie van 17 december 2012 besloten dat 45% het maximale 

percentage is dat bij één tegenpartij/bank geplaatst mag worden. Momenteel wordt 

voor de kasstromen slechts gebruik gemaakt van spaarrekeningen en een aantal 

kortlopende deposito’s bij Nederlandse banken. 

 

Marktontwikkelingen 

De geldmarktrente wordt grotendeels bepaald door de Europese Centrale Bank 

(ECB). De ECB richt zich volledig op het handhaven van prijsstabiliteit. In juli is de 

refi-rente met 25 basispunten verlaagd naar 0,75%. De 3-maands Euribor daalt 

sindsdien verder. Momenteel staat de Euribor op 0,22%. Analisten verwachten dat de 

geldmarktrente de komende maanden laag blijft. Anders dan bij de geldmarkt is de 

kapitaalmarkt veel meer afhankelijk van de markt van vraag en aanbod. De 

kapitaalmarktrente (benchmark: 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) staat 

historisch laag, circa 1,9%. Herstel van de kapitaalmarktrente is sterk afhankelijk van 

macro-economische ontwikkelingen. 

 

Begrote rente 

In de primaire begroting is rekening gehouden met een gemiddeld uit te zetten saldo 

van € 214 miljoen in 2013. Bij de jaarafsluiting bleek het banksaldo zo’n € 70 miljoen 

hoger dan verwacht. Dit is voor een groot deel (€ 31,5 miljoen) te verklaren door het 

achterblijven van de totale lasten ten opzichte van de begroting (€ 21,9 miljoen) en 

door het hoger uitvallen van de inkomsten ten opzichte van de begroting (€ 9,6 

miljoen), zie voor toelichting saldi rubriek II.2 in de programmarekening 2012. De 

komende tijd staan grote uitgaven gepland. De begrote rente laten wij dan ook 

ongewijzigd. 

 

Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar 

In de primaire begroting is rekening gehouden met € 1,6 miljoen aan rentebaten. Dit 

is gebaseerd op een gemiddeld saldo van uitgezette gelden met een looptijd tot 1 

jaar van € 160 miljoen tegen 1%. Nieuwe uitzettingen worden tegen een lager 
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percentage uitgezet, maar door de gemiddeld hogere vergoeding op 

spaarrekeningen verwachten wij nog steeds een gemiddelde van 1%. De korte rente 

prognose blijft daarmee op circa 1,6 miljoen. 

 
Rente uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar  

In de primaire begroting is rekening gehouden met € 1,9 miljoen aan rentebaten. Dit 

is gebaseerd op een gemiddeld saldo aan uitgezette gelden met een looptijd langer 

dan 1 jaar van € 54,3 miljoen tegen 3,5%. De lange rente prognose blijft daarmee op 

circa € 1,9 miljoen. 

 

Meerjarige liquiditeitsprognose 

De meerjaren liquiditeitsprognose is gebaseerd op de primaire begroting. Hierbij is 

rekening gehouden met een geactualiseerde uitgaven- en inkomsten stroom voor 

2012. 
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Uitgezette gelden per 28 februari 2013 

 

Huidige samenstelling portefeuille 

Looptijd 

Producten tot 1 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar tot 7 jaar 
tot 10 

jaar totaal 

Deposito's/spaarrekeninge
n 220         220 

Staatsobligaties           0 

Bancaire obligaties   15 12 7 20 54 

Obligatiefondsen           0 

Garantieproducten           0 

Totaal 220 15 12 7 20 275 
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Huidige verdeling portefeuille 

Tegenpartij Bedrag 
Aande

el Fitch S&P Moody's 

ABN AMRO  € 112.140.382 40,85% A+ A A2 

ING Bank  €   85.500.000 31,14% A+ A+ A2 

Rabobank  €   51.900.000 18,90% AA AA- Aa2 

BNP paribas  €   15.000.000 5,46% A+ A+ A2 

NWB € 10.000.000 3,64%   AAA Aaa 
Totaal uitgezet  € 274.540.382          
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Voor de toelichting op aanpassingen van de in deze wijziging opgenomen posten wordt verwezen 

naar de toelichtingen die bij de gewijzigde programmaonderdelen zijn gegeven. 

 

 

 

 

Programma  
Programma  1. Samenwerkend Drenthe: 
Bestuur 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   4.741.194 3.423.419 3.273.419 3.273.419 

 Baten voor wijziging   19.640 19.640 19.640 19.640 

 Saldo voor wijziging   4.721.554 3.403.779 3.253.779 3.253.779 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 1.1. Drenthe goed bestuurd   546.978    

 Product 1.2. Zichtbaar Drenthe   -23.300 -23.300 -23.300 -23.300 

 Baten wijziging per product       

        

 Lasten na wijziging   5.264.872 3.400.119 3.250.119 3.250.119 

 Baten na wijziging   19.640 19.640 19.640 19.640 

 Saldo na wijziging   5.245.232 3.380.479 3.230.479 3.230.479 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   5.264.872 3.400.119 3.250.119 3.250.119 

 Baten na wijziging   19.640 19.640 19.640 19.640 

 Saldo na wijziging   5.245.232 3.380.479 3.230.479 3.230.479 
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Programma  Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   66.743.316 61.383.998 59.693.636 59.757.673 

 Baten voor wijziging   34.598.835 32.326.201 31.911.801 31.911.801 

 Saldo voor wijziging   32.144.481 29.057.797 27.781.835 27.845.872 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 2.1. Bereikbaarheid (incl 

openbaar vervoer)  
 -683.352 80.000   

 Product 2.2. Verkeersveiligheid   317.681    

 Product 2.3. Wegen    -10.000 -10.000 -10.000 

 Product 2.4. Vaarwegen    32.500 32.050 31.600 

 Baten wijziging per product       

 Product 2.1. Bereikbaarheid (incl 

openbaar vervoer)  
 -793.352    

 Product 2.2. Verkeersveiligheid   317.681    

        

 Lasten na wijziging   66.377.645 61.486.498 59.715.686 59.779.273 

 Baten na wijziging   34.123.164 32.326.201 31.911.801 31.911.801 

 Saldo na wijziging   32.254.481 29.160.297 27.803.885 27.867.472 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   66.377.645 61.486.498 59.715.686 59.779.273 

 Baten na wijziging   34.123.164 32.326.201 31.911.801 31.911.801 

 Saldo na wijziging   32.254.481 29.160.297 27.803.885 27.867.472 
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Programma  
Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, 
jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   67.666.366 67.382.387 28.579.844 28.783.404 

 Baten voor wijziging   40.515.319 40.539.354 1.459.893 1.468.591 

 Saldo voor wijziging   27.151.047 26.843.033 27.119.951 27.314.813 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 4.1. Sociaal domein    -190.000   

 Product 4.2. Jeugd en onderwijs   434.000    

 Product 4.4. Kunsten, erfgoed en 

media  
 435.233    

 Baten wijziging per product       

 Product 4.2. Jeugd en onderwijs   434.000    

 Product 4.4. Kunsten, erfgoed en 

media  
 116.700    

        

 Lasten na wijziging   68.535.599 67.192.387 28.579.844 28.783.404 

 Baten na wijziging   41.066.019 40.539.354 1.459.893 1.468.591 

 Saldo na wijziging   27.469.580 26.653.033 27.119.951 27.314.813 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   68.535.599 67.192.387 28.579.844 28.783.404 

 Baten na wijziging   41.066.019 40.539.354 1.459.893 1.468.591 

 Saldo na wijziging   27.469.580 26.653.033 27.119.951 27.314.813 

       

 

 

 
 



 19 

 

Programma  
Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke 
ontwikkeling 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   3.296.088 2.406.432 2.822.184 1.822.184 

 Baten voor wijziging       

 Saldo voor wijziging   3.296.088 2.406.432 2.822.184 1.822.184 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 5.1. Algemeen ruimtelijke 

ordening (incl Regiovisie Groningen-

Assen)  

 160.000    

 Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling 

(ISV)  
 163.550    

 Baten wijziging per product       

 Product 5.1. Algemeen ruimtelijke 

ordening (incl Regiovisie Groningen-

Assen)  

 60.000    

 Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling 

(ISV)  
 163.550    

        

 Lasten na wijziging   3.619.638 2.406.432 2.822.184 1.822.184 

 Baten na wijziging   223.550    

 Saldo na wijziging   3.396.088 2.406.432 2.822.184 1.822.184 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   3.619.638 2.406.432 2.822.184 1.822.184 

 Baten na wijziging   223.550    

 Saldo na wijziging   3.396.088 2.406.432 2.822.184 1.822.184 
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Programma  
Programma  6. Groen Drenthe: Water, 
Milieu en Bodem 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   10.695.556 7.721.782 3.179.881 3.101.153 

 Baten voor wijziging   5.852.491 3.002.819 1.186.345 1.186.345 

 Saldo voor wijziging   4.843.065 4.718.963 1.993.536 1.914.808 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 6.6. Bodemsanering   898.899 734.941   

 Baten wijziging per product       

        

 Lasten na wijziging   11.594.455 8.456.723 3.179.881 3.101.153 

 Baten na wijziging   5.852.491 3.002.819 1.186.345 1.186.345 

 Saldo na wijziging   5.741.964 5.453.904 1.993.536 1.914.808 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   11.594.455 8.456.723 3.179.881 3.101.153 

 Baten na wijziging   5.852.491 3.002.819 1.186.345 1.186.345 

 Saldo na wijziging   5.741.964 5.453.904 1.993.536 1.914.808 
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Programma  
Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, 
Natuur en landschap en Landbouw 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   31.728.369 37.665.440 37.214.322 25.025.455 

 Baten voor wijziging   17.346.694 26.344.750 25.900.750 13.719.000 

 Saldo voor wijziging   14.381.675 11.320.690 11.313.572 11.306.455 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 7.1. Natuur en landschap en 

diverse deelprojecten pMJP  
 9.764.774 -318.394 -6.352.606 -3.033.300 

 Baten wijziging per product       

 Product 7.1. Natuur en landschap en 

diverse deelprojecten pMJP  
 -12.787.694 -8.459.417 -8.015.417 4.166.334 

        

 Lasten na wijziging   41.493.143 37.347.046 30.861.716 21.992.155 

 Baten na wijziging   4.559.000 17.885.333 17.885.333 17.885.334 

 Saldo na wijziging   36.934.143 19.461.713 12.976.383 4.106.821 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   41.493.143 37.347.046 30.861.716 21.992.155 

 Baten na wijziging   4.559.000 17.885.333 17.885.333 17.885.334 

 Saldo na wijziging   36.934.143 19.461.713 12.976.383 4.106.821 
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Programma  
Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en 
Energie 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   17.400.000 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

 Baten voor wijziging       

 Saldo voor wijziging   17.400.000 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 8.1. Klimaat en Energie   1.795.430    

 Baten wijziging per product       

        

 Lasten na wijziging   19.195.430 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

 Baten na wijziging       

 Saldo na wijziging   19.195.430 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   19.195.430 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

 Baten na wijziging       

 Saldo na wijziging   19.195.430 2.700.000 2.450.000 2.450.000 

       

 

 

 
 



 23 

 

Programma  
Programma  9. Innovatief Drenthe: 
Economische zaken en arbeidsmarkt 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   14.589.366 11.306.370 10.868.622 10.828.622 

 Baten voor wijziging   32.200 32.200 32.200 32.200 

 Saldo voor wijziging   14.557.166 11.274.170 10.836.422 10.796.422 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 9.1. Versterken regionale 

innovatiekracht  
 95.000 35.000   

 Product 9.2. Optimale aansluiting 

bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 

arbeidsmarkt  

 470.000 -220.000   

 Baten wijziging per product       

 Product 9.1. Versterken regionale 

innovatiekracht  
 95.000 35.000   

        

 Lasten na wijziging   15.154.366 11.121.370 10.868.622 10.828.622 

 Baten na wijziging   127.200 67.200 32.200 32.200 

 Saldo na wijziging   15.027.166 11.054.170 10.836.422 10.796.422 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   15.154.366 11.121.370 10.868.622 10.828.622 

 Baten na wijziging   127.200 67.200 32.200 32.200 

 Saldo na wijziging   15.027.166 11.054.170 10.836.422 10.796.422 
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Programma  
Programma 10. Middelen en 
bedrijfsvoering 

 

  2013 2014 2015 2016 

        

 Financieel overzicht producten       

 Lasten voor wijziging   101.370.953 57.795.310 54.374.289 54.586.486 

 Baten voor wijziging   239.859.463 174.514.230 159.814.601 152.635.790 

 Saldo voor wijziging   -138.488.510 -116.718.920 -105.440.312 -98.049.304 

        

 Lasten wijziging per product       

 Product 10.1. Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen  
     

 Product 10.2. Personeel en 

organisatie     
 423.300 23.300 23.300 23.300 

 Product 10.4. Reserve mutaties    410.000   

 Baten wijziging per product       

 Product 10.1. Financiering en 

algemene dekkingsmiddelen  
 -955.000    

 Product 10.2. Personeel en 

organisatie     
  22.500 22.050 21.600 

 Product 10.4. Reserve mutaties   28.147.308 8.955.964 1.662.811 -7.199.634 

        

 Lasten na wijziging   101.794.253 58.228.610 54.397.589 54.609.786 

 Baten na wijziging   267.051.771 183.492.694 161.499.462 145.457.756 

 Saldo na wijziging   -165.257.518 -125.264.084 -107.101.873 -90.847.970 

        

 Totalen programma na wijziging       

 Lasten na wijziging   101.794.253 58.228.610 54.397.589 54.609.786 

 Baten na wijziging   267.051.771 183.492.694 161.499.462 145.457.756 

 Saldo na wijziging   -165.257.518 -125.264.084 -107.101.873 -90.847.970 

       

 

 

 




