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Inleiding 

a. Algemeen 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2017. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 stellen uw 
Staten het inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2018 en de jaren daarna vast. 
De Voorjaarsnota 2017 bouwt voort op het Collegeprogramma 2015-2019 'Dynamisch en On-
dernemend' 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. 
In de Voorjaarsnota 2017 is een midterm review opgenomen, waarin het college de balans 
opmaakt voor het tot dusverre gevoerde beleid. 
De Voorjaarsnota 2017 kan als zodanig worden betrokken bij uw Algemene Beschouwingen 
voor de Begroting 2018. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 

Advies  

De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen. 
  

Doelstelling uit de begroting 

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvat-
tingen ten aanzien van financieel instrumentarium. 

Argumenten 

1.1. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 blijft de begroting in 2018 en daarna in evenwicht. 
 

1.2. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 wordt aan de uitvoering van het Collegeakkoord een 
extra impuls gegeven door aanvullende intensiveringen. 

 De aanvullende intensiveringen die in de Voorjaarsnota 2017 worden voorgesteld, worden mee-
genomen in de Begroting 2018. Eventuele consequenties voor 2017 in het kader van de Investe-
ringsagenda worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2017, afhankelijk van de voort-
gang van de uitwerking van de afzonderlijke voorstellen.  
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Tijdsplanning 

− 4 mei 2017 Persconferentie  door Gedeputeerde Staten, verzending aan uw Staten. 

− 9 mei 2017 Aanlevering technische vragen door Statenfracties. 

− 17 mei 2017 Verzending antwoorden aan uw Staten. 

− 24 mei 2017 Behandeling in Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie. 

− 7 juni 2017 Behandeling in uw Staten inclusief Algemene Beschouwingen door uw Staten. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

De Voorjaarsnota 2017 wordt gepubliceerd op de provinciale website die ook wordt gehanteerd als 
portal voor de – digitale – provinciale planning en control. Van de Voorjaarsnota 2017 wordt geen 
interactieve digitale versie gepubliceerd. 

Bijlagen  

Voorjaarsnota 2017 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 3 mei 2017 
Kenmerk: 18/3.1/2017001187 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J.J. van Aartsen, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Verwezen wordt naar de Voorjaarsnota 2017.



Ontwerpbesluit   2017-794-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 mei 2017, kenmerk 
18/3.1/2017001187; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 7 juni 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll.  
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Inleiding

Een dynamisch en ondernemend Drenthe. Dat is waar wij deze college
periode voor staan. Wij gaan voor een mooi en krachtig Drenthe, waarbij 
welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn.

Alstublieft, hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 
2017 en onze midterm review. Halverwege onze 
collegeperiode constateren wij dat wij, samen met 
partners, op koers liggen in het realiseren van onze 
ambities. In de eerste helft hebben we geïnvesteerd 
in de kwaliteiten van Drenthe en hebben wij samen 
met anderen de economie aangejaagd. In onze 
midterm review leest u welke mooie inhoudelijke 
resultaten we bereikt hebben. Deze eerst helft van 
de collegeperiode stond helaas niet alleen in het 
teken van het behalen van resultaten. De samen-
stelling van ons college is twee maal gewijzigd. 
Ondanks deze tegenslagen zijn wij gedreven om 
onze ambities met kracht voort te zetten. 

Bij onze stijl van werken past dat we intensief met 
partners samenwerken: met uw Staten, het Rijk, 
gemeenten, waterschappen, bedrijven en onderne-
mers, maatschappelijke organisaties en kennis- en 
onderwijsinstellingen. Daarbij handelen wij niet 
alleen op grond van onze formele rol en positie, 
maar juist vanuit het belang van de opgave zelf en 
de toegevoegde waarde die iedere partner daarin 
kan bieden. Deze manier van werken vergt van 
iedereen verdieping in elkaars en het gemeenschap-
pelijke belang. Dat is niet altijd eenvoudig, maar 
in onze ogen een manier van omgaan met elkaar 
waar we in willen blijven investeren. Voorbeelden 
van deze werkwijze zijn de Retailagenda, meerdere 
breedband- en dorpsinitiatieven, de expeditie 

energieneutraal wonen, het Binnenstadsfonds, 
samenwerking rondom de fietsprovincie en 
de Unesco nominatie voor de Koloniën van 
Weldadigheid.

We zien dat er voor Drenthe nog veel werk te 
verrichten is. Ondanks het lichte economische 
herstel zijn de werkloosheid en de werkgelegen-
heidsopgave in Drenthe relatief groot. Ook vraag-
stukken als krimp, ontgroening, vergrijzing, 
 digitalisering en energietransitie brengen 
uit dagingen en kansen voor Drenthe met zich mee. 
Met de Drentse Ambassade in Den Haag in de 
week voor Prinsjesdag willen we de zichtbaarheid 
van Drenthe verhogen en de Drentse belangen in 
Den Haag behartigen. 

Nu we financieel minder onder druk staan, willen 
we volop verder met realiseren en investeren. 
Op basis van actuele ontwikkelingen en opgaven 
blijven wij daarom koersvast investeren in een 
samenwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk 
en energiek Drenthe. 

Wij zetten veel provinciale middelen in, dit doen 
we veelal in de vorm van cofinanciering. Hierbij 
beseffen we dat aandacht nodig is van ons en 
van onze partners voor het verschil in tempo 
van agendering van de opgaven en het verschil in 
 financiële ruimte en mogelijkheden.
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Op die manier maken we samen met partners 
het verschil in Drenthe. Drenthe, een prachtige 
provincie die bruist van dynamiek en onder-
nemerszin, waar iedereen meetelt en mee kan doen, 
waar sprake is van reuring en naoberschap. Vol 
energie en met trots zetten wij ons hiervoor in!
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Na jaren van financieel behoedzaam beleid was er bij de start van 
ons college ruimte om extra te investeren in een dynamisch en onder
nemend Drenthe. Hiervoor hebben we in eerste instantie € 45 miljoen 
van onze reserves vrijgemaakt om in deze collegeperiode te 
 investeren.

Investeringsagenda
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Voor de Investeringsagenda zijn in de Nota van 
aanbieding bij de Begroting 2016 genoemd:
• Breedband
• Acquisitie en een Drentse bedrijvenregeling 
• Drenthe Dé Fietsprovincie van Nederland
• Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde
• Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit 

(Herstructureringsfonds)
• Energieneutraal wonen
• Culturele investeringen die leiden tot toon -

aangevende kwaliteit
• Werken aan de toekomst van Veenhuizen

Met uitzondering van “Werken aan de toekomst 
van Veenhuizen” en het Herstructureringsfonds 
zijn deze projecten in 2016 in uitvoering gebracht. 

In aanvulling op de lopende Investeringsagenda 
hebben wij bij de Begroting 2017 een aantal nieuwe 
onderwerpen aangekondigd en hebben we de 
middelen voor de Investeringsagenda opgehoogd 
met € 25 miljoen. De onderwerpen die voor die 
middelen in aanmerking komen zijn:
• Binnenstadsfonds
• Asbestsanering
• Toekomstgerichte landbouw
• Groningen Airport Eelde
• Bovenregionale sportvoorziening

Voor deze onderwerpen heeft u Statenvoorstellen 
vastgesteld of deze zijn in procedure.

Bijdragen van de provincie in het kader van de 
Investeringsagenda zijn bedoeld om een basis te 
vormen voor een meervoud aan cofinanciering. 
Vooraf was bekend dat het proces van verwerven 
van de benodigde cofinanciering voor en door 
derden, in enkele gevallen weerbarstig is. Het heeft 
onze volle aandacht en heeft tot dusverre nog niet 
tot een aanpassing van de Investeringsagenda geleid, 
behalve enkele verschuivingen in kasritmes.

Op basis van de ervaringen die wij tot dusverre 
met de Investeringsagenda hebben opgedaan, 
komen wij met een aantal aanpassingen rond de 
Investeringsagenda:
• Wij breiden de omvang van de Investerings agenda 

uit met € 25,5 miljoen (uit de Financiering s reserve), 
zodat het totale bedrag van de Investeringsagenda 
uitkomt op € 95 miljoen. Wij zien voldoende 
kansrijke projecten voor uitbreiding van de 
Investeringsagenda als succesvol instrument.

• Wij stellen u voor niet meer strikt vast te houden 
aan een looptijd van de Investeringsagenda die 
samenvalt met de huidige Collegeperiode. Dit 
heeft te maken met het complexe krachtenveld 
waarin projecten worden uitgevoerd. Dat leidt 
ertoe dat een beperkt aantal bestaande projecten 
soms later start en/of langer doorloopt, met 
bijbehorende verschuivingen in kasritmes. En 
bovendien leidt ook ons huidige voorstel tot 
ruimte voor nieuwe projecten, waarvan enkele 
waarschijnlijk niet binnen de Collegeperiode 
kunnen worden afgerond.
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Uit onderstaande tabel blijkt dat er een vrije ruimte in de Reserve Investeringsagenda van € 11.670.000 
beschikbaar is. 

Project Gereserveerd 

in 

Investerings -

agenda

Beschikbaar 

gesteld door 

PS

Behandeling 

in PS

Raming 

2016

Raming 

2017

Raming 

2018

Raming 

2019

Breedband 9.000.000 9.000.000 06-07-16 1.650.000 3.475.000 2.475.000 1.400.000

Acquisitie en Dr IPR (vierkant 

voor werk en bedrijvenregeling) 

7.000.000 7.000.000 14-12-16 0 3.500.000 1.750.000 1.750.000

Fietsprovincie 1 6.755.000 6.755.000 28-09-16 300.000 2.170.000 2.150.000 2.135.000

Gebiedsontwikkeling Groningen 

Airport Eelde

6.550.000 6.550.000 06-07-16 250.000 1.300.000 2.000.000 3.000.000

Herstructureringsfonds ruimte-

lijke kwaliteit

1.150.000 0 31-05-17 0 0 0 0

Energieneutraal wonen 6.500.000 6.500.000 08-06-16 3.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Culturele investeringen die 

leiden tot toonaangevende 

kwaliteit

4.125.000 4.125.000 06-07-16 400.000 2.335.000 1.390.000 0

Werken aan de toekomst van 

Veenhuizen

750.000 0 4e kwt 2017 0 0 0 0

Asbestdaken 3.500.000 3.500.000 19-04-17 0 3.000.000 350.000 150.000

Binnenstadsfonds 13.000.000 13.000.000 08-03-17 0 6.000.000 5.000.000 2.000.000

Vrije ruimte voor o.a. GAE, 

IJsbaan, Toekomstgerichte 

landbouw ontwikkelagenda 

melkveehouderij

11.670.000 0 0 0 0 0 0

Totaal 70.000.000 56.430.000 6.100.000 22.780.000 16.115.000 11.435.000 

Wij willen doorgaan met onze aanpak om te investeren in de Drentse samenleving door middel van 
substantiële bijdragen aan veelbelovende projecten, die ook na onze collegeperiode door kunnen lopen.

In de Nota van aanbieding bij de begroting 2017 hebben wij al een aantal projecten benoemd, deze zijn 
nu nader uitgewerkt. Voorstellen hiervoor komen binnenkort naar Provinciale Staten. Dat betreft de 
projecten:
Groningen Airport Eelde € 13.800.000
Bovenregionale sportvoorziening (IJsbaan) €   5.000.000
Toekomstgerichte landbouw  €   4.930.000

Daarnaast willen wij de volgende projecten en bedragen ook via de Investeringsagenda op gaan pakken, te 
weten:
Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken  €   6.500.000
Drentse Energie Organisatie (risicostorting) €   1.000.000
Impuls volkshuisvesting €   2.000.000
Herstructureringsfonds  €   4.000.000
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Met de toevoeging van € 25,5 miljoen uit de 
Financieringsreserve komt het totale bedrag van de 
Investeringsagenda op  € 95 miljoen. Met de reeds 
beschikbare vrije ruimte, komt daarmee voor de 
komende jaren in totaal nog  circa € 37,1 miljoen 
beschikbaar om bovenstaande projecten te kunnen 
realiseren. De concrete uitwerking van deze 
plannen volgt later en wordt aan Provinciale Staten 
ter besluitvorming voorgelegd.

Naast deze concreet te benoemen projecten houden 
wij er rekening mee dat, gelet op de opgaven uit ons 
collegeakkoord, er nog voorstellen kunnen worden 
ontwikkeld op het gebied van: 
• Krimpstatus Zuidoost Drenthe
• Fonds regionale sportvoorzieningen en  

–activiteiten
• Vervolg investeringen culturele kwaliteit

Met deze extra storting in de reserve Investerings-
agenda komt de financieringsreserve onder de 
met Provinciale Staten afgesproken grens van 
€ 80 miljoen in 2019. De financiële vertaling hiervan 
treft u aan in het financieel meerjaren perspectief. 
Ons college is van mening dat dit acceptabel is, 
omdat er nu goede plannen liggen waarmee geld 
gaat werken voor de inwoners van Drenthe. 
Daarbij blijft even goed nog een flink ‘appeltje voor 
de dorst’ beschikbaar voor toekomstige generaties.
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Hoofdlijnen Collegeakkoord  Wat wilden we bereiken

In ons Collegeakkoord 2015 – 2019 “Dynamisch en Ondernemend” 
zijn samenwerking in wisselende allianties, maatwerk en opgavegericht 
werken onze sleutelwoorden. Als middenbestuur zijn we een  flexibele 
overheid die aansluit bij de dynamiek in de samenleving en die 
maatwerk biedt. Wij zien onszelf als middenbestuur dat toegevoegde 
waarde heeft voor de Drentse samenleving, als een verbindende en 
gelijkwaardige partner die grensoverschrijdend denkt en werkt. 
Van ons vraagt dit, dat wij werken als een team: integraal en 
 collegiaal. Wij benaderen onze opgaven integraal en met aandacht 
voor maatwerk. Naar Provinciale Staten, gemeenten, Rijk en water-
schappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, inwoners en 
ambtelijke organisatie hebben wij een open manier van werken.
De gemeenten zijn de eerste bestuurslaag. Binnen onze rol en 
mogelijkheden, werken wij met hen samen bij het bereiken van 
concrete resultaten. Dat geldt ook voor onze samenwerking met de 
waterschappen. Daarbij zijn wij intermediair tussen gemeenten, Rijk 
en Europa. Wij blijven tevens investeren in de bestaande samen-
werking in noordelijk verband (SNN). Daarnaast zoeken we de 
samenwerking met Overijssel en de regio Zwolle. 
Als college gaan we actief naar buiten. We willen naast de gemeenten 
staan als 12+1. Wij bezoeken als voltallig college jaarlijks iedere 
gemeente om te bespreken wat er in de samenleving leeft en hoe we 
elkaar kunnen versterken in het realiseren van gezamenlijke ambities. 
Ook hierbij geldt: maatwerk, afhankelijk van de behoefte van 
gemeenten.
Concreet is de inzet van ons college uitgewerkt naar de uitbreiding 
van sub regionale samenwerkingsvormen, zoals de regio Zwolle, 
de ontwikkeling van een Duitslandagenda en de uitvoering van een 
dynamische lobby top-10.

Samenwerkend Drenthe
Midterm review en planning per speerpunt
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Midterm review  Wat hebben we bereikt

Vanuit onze visie dat in een horizontale samen-
leving kleine gemeenschappen, coöperaties en 
sociale en fysieke netwerken ontstaan hebben wij 
initiatieven van onderop gefaciliteerd. Voorbeelden 
hiervan zijn de aanpak breedband en de aange-
paste regeling dorpsinitiatieven. Onze rol beperkt 
zich echter niet tot het stimuleren en faciliteren 
van  initiatieven die uit de samenleving komen. 
Complexe opgaven in de samenleving vragen soms 
ook om een overheid die staat voor de implemen-
tatie van moeilijke besluiten. Ook die verantwoor-
delijkheid hebben wij genomen zoals wij hebben 
laten zien bij de besluitvorming over het dossier 
wind. 
Vanuit de gedachte van samen sta je sterker, zijn we 
het provinciehuis uit gegaan naar de gemeenten en 
de waterschappen toe. We zijn met hen in gesprek 
gegaan over wat er nodig is om het verschil te 
maken en wat de provincie daaraan bij kan dragen. 
Onze werkbezoeken aan gemeenten, provincies en 
waterschappen zijn gewaardeerd door de betrokken 
besturen. We hebben deelgenomen aan de Open 
Days in Brussel, waar ook 11 Drentse gemeenten 
vertegenwoordigd waren.

Wij hebben bewust aan onze profilering gewerkt. 
De provincie Drenthe heeft diverse evenementen 
georganiseerd waaronder het Prinsjesdagontbijt. 
Succesvolle lobbyactiviteiten hebben vooralsnog 
geleid tot behoud van een deel van de werkgelegen-
heid van de voormalige Philipsvestiging in Emmen, 
de kazerne in Assen en de rechtbank in Assen. De 
profilering van de provincie Drenthe hebben wij 
gekoppeld aan onze opgaven. Voorbeelden hiervan 
zijn het verkrijgen van het eerste internationale UCI 
Bike Region Label en het traject Vierkant voor Werk. 

Samenwerken betekent soms ook loslaten. Aan de 
voorkant goed nadenken waar je van wilt zijn en 

welke rol en verantwoordelijkheid daarbij hoort. 
En daarin moeten wij ook leren. Processen waar 
wij in dat verband tevreden op terugkijken zijn de 
totstandkoming van het Binnenstadsfonds en de 
besluitvorming over de Retailagenda. Samenwerken 
betekent ook dat we aandacht hebben voor verschil 
in tempo van agendering van maatschappelijke 
vraagstukken en verschil in financiële ruimte en 
mogelijkheden.

Voortzetting Collegeakkoord  Wat zien wij 
op ons afkomen

De overheveling van een substantieel aantal taken 
en verantwoordelijkheden van het Rijk naar 
medeoverheden geeft een nieuwe impuls aan de 
betekenis van de onderlinge verhoudingen. De 
verschuiving van verantwoordelijkheden is in het 
fysieke domein nog volop gaande. De implemen-
tatie van de Omgevingswet geven wij de komende 
jaren samen met onze ketenpartners verder vorm. 
De decentralisaties versterken de onderlinge betrok-
kenheid tussen Rijk, provincies en gemeenten. Een 
ontwikkeling die wij terug zien in de wijze waarop 
overheden samenwerken in een opgavegestuurde 
netwerksamenleving. Door samenwerking met 
gemeenten en andere stakeholders zetten we in op 
het uitbouwen van datgene waar Drenthe goed in 
is. Het gaat hier veelal om sterktes op een boven-
gemeentelijk schaalniveau zoals het verbinden van 
onze ambitie om vrijetijdsprovincie 1 te worden 
met de technologische ontwikkelingen uit de 
economische speerpuntsectoren biobased economie 
en smart industrie, maar ook met de ontwikkeling 
van natuur. Wij zien het als onze verantwoordelijk-
heid om ook in de tweede helft van deze college-
periode hierover open en transparant het gesprek 
met gemeenten en het Rijk aan te gaan.
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De komst van een nieuw kabinet betekent dat we 
extra gaan investeren in een goede band met nieuwe 
bewindslieden en Kamerleden.

Plannen voor 2018 en daarna

Voor 2018 en latere jaren geldt, dat wij voortgaan 
op de ingeslagen weg. Daarvoor zijn buiten de 
initiatieven die wij al genomen hebben (zoals in 
2017 de Drentse Ambassade in Den Haag) geen 
nieuwe investeringen noodzakelijk. Wij gaan ervan 
uit, dat de plannen vooralsnog binnen de bestaande 
beschikbare middelen worden uitgevoerd.
Een extra impuls wordt nog gegeven door het 
Drentse voorzitterschap van het SNN. Op dit 
moment is nog niet duidelijk in hoeverre hiervoor 
extra middelen noodzakelijk zijn. 

We gaan door met het op Noordelijke en Drentse 
schaal op peil brengen van de noodzakelijke capaci-
teit voor het ontwikkelen van projecten.
De betrokkenheid van het Rijk bij de Drentse 
opgaven organiseren we door samen met onze 
stakeholders te laten zien waar we in Drenthe goed 
in zijn. Wat we te bieden hebben als het gaat om 
de realisatie van onze opgaven en waar de hogere 
overheden in Den Haag en Brussel ook ambitie 
hebben.
Het is de verwachting dat na 2020 de Europese 
middelen nog meer thematisch en minder regio-
naal beschikbaar zullen komen. Wij willen deze 
middelen beschikbaar houden voor Drenthe. 
De werkwijze die hierbij past gaan we ons eigen 
maken zodat we anticiperen op het verkrijgen van 
de toekomstige Europese middelen.
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Economisch Drenthe
Midterm review en planning per speerpunt

Hoofdlijnen Collegeakkoord  Wat wilden we bereiken

Regionale economie en werkgelegenheid staan voor ons centraal. 
Het MKB vormt de basis van de economische structuur in Drenthe. 
Wij willen een economische impuls geven aan Drenthe en de 
werkloosheid terugdringen met toekomstbestendige en duurzame 
banen en vernieuwend ondernemerschap. Samen met partners 
wordt gewerkt aan goede randvoorwaarden: een uitnodigend 
vestigings klimaat, faciliteiten voor startups, goede fysieke en digitale 
bereikbaarheid, bruisende sterke steden, een krachtig platteland en 
perspectief voor jongeren. Wij willen samen met betrokken partners 
groeiagenda’s vanuit regio’s en sectoren ontwikkelen. Met onder-
nemers gaan we een economisch profiel ontwikkelen, waaraan een 
uitvoeringsagenda wordt gekoppeld.

Midterm review  Wat hebben we bereikt

In onze planvorming heeft de afgelopen 2 jaar regionale economie 
en werkgelegenheid met stip op 1 gestaan. Drenthe bruist van 
de ondernemersgeest en –kansen. Met het TOP-programma en 
Ondernemersfabrieken bieden we ondersteuning aan de verdere 
ontwikkeling van ondernemerschap. We hebben een stevige impuls 
gegeven aan de economische ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe 
met de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. De inzet op biobased 
economy werpt zijn vruchten af. Op het vlak van toegepast biobased 
onderzoek, heeft het kenniscluster GreenPAC zich een solide 
positie verworven. Ook is er geïnvesteerd in agrobiopolymeren. 
De  benoeming van Drenthe/Groningen tot Europese biobased 
voorbeeldregio is een mooi succes. Deze benoeming is tegelijkertijd 
ook een voorbeeld van de succesvolle noordelijke samenwerking 
op dit vlak, zoals dat ook geldt voor de noordelijke proposities Top 
Dutch en Chemport Europe en de totstandkoming van de noordelijke 
circulaire agenda.
Ook onze inzet op breedband begint tot de eerste resultaten te leiden. 
Vanuit een coöperatieve aanpak zijn met de hulp van veel vrij willigers, 
in alle “witte gebieden”, initiatieven gestart. Aan vijf initiatieven (32% 
van de “witte adressen”) is een provinciale lening toegekend. Drie 
netwerken zijn in aanleg en twee zijn er operationeel. 
De vrijetijdseconomie geeft reuring aan de hele provincie, Drenthe 
stijgt in populariteit en waardering. De Health Hub draagt bij 
aan innovatie in gezondheid en zorg en op en rond de luchthaven 
ontstaan nieuwe economische initiatieven zoals de Drone Hub GAE 
en de logistieke hub Flora Holland.
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Voortzetting Collegeakkoord  Wat zien wij 
op ons afkomen

Het hebben en behouden van voldoende 
werk gelegenheid voor de inwoners van Drenthe 
blijft ook de komende 2 jaar een belangrijke opgave. 
Hoewel het aantrekken van de economie steeds 
zichtbaarder wordt en er in sommige sectoren al 
sprake is van een krappe arbeidsmarkt, zijn de 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid in Drenthe 
nog onvoldoende. Het aantal mensen dat graag 
wil werken maar er niet in slaagt een baan te 
vinden, is nog te hoog. Tevens zullen de techno-
logische ontwikkelingen zoals de verdergaande 
auto matisering, digitalisering en robotisering een 
substantiële baanverandering in het midden segment 
van de arbeidsmarkt (MBO-2 en MBO-3) tot 
gevolg hebben. Deze trend is ook in Drenthe al een 
aantal jaren zichtbaar en dwingt werknemers steeds 
meer om door te stromen naar sectoren waar wel 
werk is. Deze doorstroming gaat echter niet vanzelf. 
Vanuit onze ambitie dat iedereen mee doet in de 
economie en de samenleving zetten wij ons samen 
met onze partners in het veld dan ook actief in om 
bedrijfstakgewijze scholing en opleiding mogelijk 
te maken. Vooral voor onze jongere inwoners is 
het van belang dat we flexibel inspelen op actuele 
ontwikkelingen op het thema onderwijs-arbeids-
markten en dat we blijven inzetten op kansen voor 
grensarbeiders.

Innovatie is en blijft de belangrijkste nationale en 
internationale (economische) ontwikkelstrategie. 
Het is voor de regio van belang hier succesvol 
onderdeel van te zijn. Wij willen dit actief stimu-
leren. Hightech systems en materialen (HTSM), 
smart industry, circulair/biobased, energie, logis-
tiek, chemie en health zijn kansrijke innovatie-
gebieden voor Drenthe. Duurzame economische 
groei wordt in Europa een steeds belangrijker 
thema. Wanneer menskracht, kennis, kapitaal en 
productiecapaciteit in de provincie beschikbaar 
zijn, zal de Drentse economie ten volle kunnen 

profiteren van de groei die deze trend met zich 
meebrengt. Dit vraagt om het combineren van 
innovaties op bijvoorbeeld het gebied van biobased 
industrie, groen gas, chemie en circulaire economie 
met ontwikkelingen ten aanzien van onder andere 
bouwmaterialen en energieproductie.

Plannen voor 2018 en daarna

Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken 

Veel Drentse kampeerterreinen en vakantieparken 
zijn niet meegegroeid met de veranderde markt-
vraag. Deze problematiek is vergelijkbaar met 
herstructureringsopgaven voor woonwijken of 
bedrijventerreinen. Om voor nu en in de toekomst 
een kwalitatief hoogwaardig aanbod te kunnen 
blijven bieden is revitalisering, sanering of trans-
formatie van vakantieparken noodzakelijk. Met 
een vitaliteitsscan wordt samen met gemeenten 
en de recreatieondernemers gedetailleerd in kaart 
gebracht waar kansen tot verdere verbetering voor 
de verblijfsrecreatie liggen. Naar  verwachting 
worden de resultaten van de vitaliteitsscan medio 
2017 bekend gemaakt. Naar verwachting kunnen 
nog in deze Collegeperiode de eerste vakantie-
parken worden aangepakt. Voor de revitaliserings-
opgave speelt o.a. het expertteam een belang-
rijke rol. Het gaat hier om een bijdrage uit de 
Investeringsagenda van € 6,5 miljoen.

Maatregelen arbeidsmarkt en onderwijs

In 2017 moeten de eerste stappen worden gezet 
naar een breed scholingsfonds. Een fonds dat samen 
met werkgevers, O&O fondsen, UWV en centrum-
gemeenten op individuele basis de financierings-
gaten kan opvullen bij scholingsvraagstukken van 
werkenden en werkzoekenden.
We willen extra ruimte bieden aan onderwijsinstel-
lingen en bedrijfsleven voor het ontwikkelen van 
innovatieve onderwijsconcepten. In totaal gaat het 
om een bijdrage van € 800.000. 
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Exportbevordering

Wij zetten in op de intensivering van de export-
mogelijkheden voor het Drentse MKB. Dit ten 
behoeve van exportbevordering en het stimuleren 
van de internationale handel. Het doel is om de 
drempel tot internationaal ondernemen zo laag 
mogelijk te maken. Ondernemers met internatio-
nale ambities lopen tegen allerlei knelpunten aan. 
Om deze knelpunten weg te nemen, ontwikkelen 
wij een integraal programma dat aansluit bij de 
behoefte van de ondernemer, gericht op onder 
meer kennisontwikkeling en –deling, netwerken en 
cofinanciering met het oog op kennisvergroting. 
We  stellen voor, gedurende de periode 2018 t/m 
2021 een bedrag van in totaal € 510.000 beschikbaar 
te stellen.

Versterking economische structuur

Hiernaast leveren wij de komende jaren uit 
bestaande middelen voor de versterking van 
de economische structuur in totaal voor ruim 
€ 4 miljoen bijdragen aan:
• HTSM actieprogramma; 
• Projectontwikkeling innovatie;
• Groene economische agenda;
• Top Dutch: het label voor de Noordelijke 

 economische branding, met een Drents 
acquisitie profiel, in gezamenlijk opdracht-
geverschap met de Noordelijke provincies en 
het SNN;

• Vierkant voor Werk. 

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving Investeringsagenda 2018 2019 2020 2021

Exportbevordering 0 85.000 170.000 170.000 85.000

Vitaliteitsfonds drentse vakantieparken 6.500.000 0 0 0 0

Extra maatregelen arbeidsmarkt en Onderwijs 0 400.000 400.000 0 0

6.500.000 485.000 570.000 170.000 85.000
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Hoofdlijnen Collegeakkoord  Wat wilden we bereiken

Onze ambitie is, dat Drenthe koploper wordt in de fysieke en 
digitale bereikbaarheid. We zetten ons in voor een goede bereik-
baarheid van sterke steden en een dynamisch platteland. Optimale 
verbondenheid via lucht, weg, water, spoor en fietspaden is van groot 
belang voor economische ontwikkeling en welbevinden in Drenthe. 
Slimme en duurzame mobiliteit moet onze stedelijke centra en 
voorzieningen bereikbaar houden vanuit en naar de regio. We willen 
het aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen door onze wegen 
veiliger in te richten en via campagnes de weggebruikers te wijzen 
op veiligheid in het verkeer. Wij achten Groningen Airport Eelde 
(GAE) van belang voor het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid 
voor Noord-Nederland. Daarbij zetten wij in op versterking van de 
omgeving rond GAE.

Midterm review  Wat hebben we bereikt

Drenthe is dé vijf sterren fietsprovincie en is door de fietser beloond 
met een 8,4, de hoogste waardering vanuit onderzoek van de ANWB. 
Ook internationaal staan we op de (fiets)kaart met het behalen van 
het eerste internationale UCI Bike Region Label. Samen met de 
gemeente Emmen hebben wij drie grote topsportevenementen naar 
Emmen gehaald: De UCI World Cup Para-Cycling Road 2017 en 
2018 en de UCI WK Para-Cycling Road in 2019. 
De VAM-berg bij Wijster, eigendom van afvalverwerker Attero, gaat 
open voor fietsers. Er komen verschillende fiets- en wandelpaden op 
de 56 meter hoge heuvel.
Nu het verkeer in het nieuwe tracé van de N34 bij Exloo gebruik 
kan maken van een nieuwe ongelijkvloerse kruising, zijn we weer 
een flinke stap verder in het zo veilig mogelijk maken van de N34. 
Er zit schot in de voorbereiding van de verdere verdubbeling van de 
N34 tussen Coevorden en Emmen, waar het gaat om planvorming en 
grondverwerving. Inmiddels hebben wij een voorlichtingscampagne 
gehouden ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Bereikbaar Drenthe
Midterm review en planning per speerpunt
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We onderzoeken de mobiliteitsknelpunten in de 
verbinding Emmen – Groningen, inclusief de 
spoorverbinding naar Stadskanaal, om de bereik-
baarheid in Zuidoost-Drenthe en de Veenkoloniën 
te verbeteren. Emmen – Coevorden is een internati-
onale logistieke hub, de Flora Holland locatie is een 
pilot voor de stedelijke distributie van Groningen. 
Onze regio wordt beschouwd als een goede 
testregio voor onbemand lucht-, weg- en water-
vervoer. In Westerbork wordt bijvoorbeeld een 
autonome vervoersverbinding ontwikkeld tussen 
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het 
voormalige Kamp Westerbork. 
Samen met de 35 gemeenten in Groningen en 
Drenthe en de provincie Groningen is besloten het 
doelgroepen vervoer gezamenlijk aan te besteden 
in het zogenoemde Publiek Vervoer. In Noordelijk 
verband is in samenwerking met het Ministerie van 
I en M een onderzoek “Anders Benutten” afgerond 
om voorzieningen in het meer stedelijke gebied 
bereikbaar te houden vanuit de regio. Wij hebben 
inmiddels wel enkele initiatieven in uitvoering 
genomen in het kader van onze inspanningen voor 
krimp en leefbaarheid. Rond verkeersveiligheid 
ontstaan steeds meer initiatieven “Samen richting 
Nul verkeersslachtoffers!”. 
Een daarvan is bijvoorbeeld het bewoners initiatief  
“Veilig door het veen” dat zelfs de Nationale 
Verkeersveiligheidsprijs heeft gewonnen.
Voor Groningen Airport Eelde hebben wij samen 
met bijna alle aandeelhouders gekozen om te inves-
teren in de luchthaven als ‘Internationale toegangs-
poort voor Noord-Nederland’ met als oogmerk 
waarborging van de continuïteit van de luchthaven 
als infrastructurele basisvoorziening op de middel-
lange en lange termijn.

Voortzetting Collegeakkoord  Wat zien wij 
op ons afkomen

In 2016 verscheen van het Planbureau voor de 
leefomgeving de Verkenning omgevingsopgaven 
voor de Nationale Omgevingsvisie. In deze verken-
ning constateert het Planbureau dat een bereik-
baarheidsbeleid door stimulering van nabijheid 
(ontwikkeling van nieuw wonen en werken in de 
buurt van elkaar) en een integraal mobiliteitske-
tenbeleid nog te weinig invulling hebben gekregen. 
Ook bestaat er spanning tussen het vastleggen van 
investeringen in transportinfrastructuur voor de 
komende vijftien jaar in het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en 
het Infrastructuurfonds en de grote onzekerheden 
op het gebied van de bevolkings- en mobiliteits-
ontwikkeling. Voor Drenthe is het van belang 
vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om te 
zorgen dat de inwoners van de dun bevolkte- en 
krimp gebieden bij de bovenlokale voorzieningen 
kunnen blijven komen, rekening houdend met 
reistijd, draagvlak en haalbaarheid. Wij zetten in 
op het direct betrekken van het bedrijfsleven en 
zorg instellingen, het aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheden en het zoeken naar niet 
traditionele (infrastructurele) maatregelen als 
informatie voorziening en inrichting.
Een nieuwe concessie voor het Openbaar 
Busvervoer in Groningen en Drenthe krijgt vorm 
en zal tot een aanbesteding leiden waarin ook 
duurzaamheid een nadrukkelijke rol krijgt.
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In de komende periode investeren wij in de verbe-
tering van de infrastructuur, met name aan enkele 
stroomwegen. Daarnaast worden reguliere onder-
houdswerkzaamheden op de Drentse wegen en 
vaarwegen uitgevoerd.

Plannen voor 2018 en daarna

Brede aandacht voor mobiliteit

Onze aandacht voor de kwaliteitsverbetering van 
het fietsnetwerk en de fietsvoorzieningen blijft 
onverminderd. Onze huidige infrastructuur moet 
toekomstbestendig zijn. Daarvoor is een kwaliteits-
impuls noodzakelijk. Deze collegeperiode willen 
we tot een verbeterpakket van de bereikbaarheid 
van Zuidoost-Drenthe komen. We werken naar een 
nieuw investeringsprogramma verkeer en vervoer, 
door samen met onze partners na te denken over 
toekomstbestendige inrichting van bereikbaarheid 
voor logistiek, distributie, zorg, openbaar vervoer 
en verkeersveiligheid. 
De komende periode zal er duidelijkheid komen 
over een veiligere en verbeterde corridor Emmen-
Groningen, mogelijke oplossingen voor verkeer per 
spoor en de infrastructuur rond Emmen mede als 
aanjager voor Vierkant voor Werk.
Samen met vele partners werken we aan het 
versterken van onze koppositie als dé vijf sterren 
fietsprovincie. We investeren in de kwaliteit van de 

fietspaden en vergroten de fietsbeleving samen met 
ondernemers. Ook brengen we Drenthe meer in 
beeld met campagnes en fietsevenementen en zetten 
in op meer en veilig fietsgebruik.

Groningen Airport Eelde

Op basis van de Ontwikkelvisie luchthaven-
omgeving Groningen Airport Eelde (GAE) zijn de 
provincie
Drenthe en de gemeente Tynaarlo een proces 
gestart om te komen tot een ruimtelijk- 
economische ontwikkeling van de luchthaven-
omgeving. Het doel van de gebiedsontwikkeling is 
de bestaande functies in het gebied te combineren 
met nieuwe ideeën en netwerken om zo te komen 
tot nieuwe verdienmodellen voor het gebied. 
Vanuit Groningen Airport Eelde werken we aan de 
integratie van onbemand en bemand luchtverkeer.
Ten aanzien van GAE kent ons beleid twee sporen: 
de omgeving van GAE en de toekomst van de 
luchthaven zelf. Eind 2016 hebben uw Staten 
ervoor gekozen te investeren in de luchthaven. 
Het investeringsvoorstel hebben we samen met 
andere aandeelhouders uitgewerkt in een nieuwe 
toekomstbestendige organisatievorm voor de 
luchthaven en een financieel voorstel met voorziene 
bijdragen van derden. We ramen voor Drenthe een 
bijdrage van € 13,8 miljoen voor de periode 2017 – 
2027. Het uitgewerkte voorstel ontvangt u gelijk-
tijdig met deze voorjaarsnota.

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving Investeringsagenda 2018 2019 2020 2021

GAE 13.800.000 0 0 0 0

13.800.000 0 0 0 0
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Hoofdlijnen Collegeakkoord  wat wilden we bereiken

Bij een zichtbare balans tussen ecologie en economie hoort ook meer 
ruimte voor ondernemerschap door flexibeler om te gaan met regels. 
Wat ons betreft worden er geen extra Drentse regels toegevoegd aan 
Europese en nationale regelgeving. Wij zorgen voor een aantrekke-
lijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken door een 
ontwikkelingsgerichte inzet van de Omgevingsvisie en provinciale 
omgevingsverordening.
We voeren bestaande afspraken met het Rijk over natuur uit. Buiten 
de bestaande afspraken worden geen nieuwe natuuraankopen gedaan. 
We willen zoeken naar vernieuwende oplossingen voor waterberging.
We geven invulling aan de Energieagenda 2016 – 2020. Met als hoofd-
doelen om de uitstoot van broeikasgassen te  verminderen, energie  -
leveringszekerheid te bieden en de ruimtelijke en  economische 
ontwikkeling van Drenthe met nieuwe werkgelegenheid, nieuwe 
energielandschappen en nieuwe initiatieven van bewoners te 
voorzien.
Leegstand en herbestemming pakken wij op een creatieve wijze 
aan, waarbij de focus ligt op revitalisering en herstructurering. 
Om gericht aan deze opgaven te kunnen werken voeren we een 
verkenning uit naar het instellen van een herstructureringsfonds. 
Met de Retailagenda 2016 – 2020 koppelen wij onze ruimtelijke 
opgaven aan economische doelstellingen. We staan voor duurzaam 
economisch ruimtegebruik, waarbij we rekening houden met onze 
milieu- en watertaken.

Ruimtelijk Drenthe 
Midterm review en planning per speerpunt
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Midterm review  Wat hebben we bereikt

In ons ruimtelijk beleid staat het bieden van ruimte 
voor ondernemen centraal, door initiatieven 
van onder af te faciliteren en te handelen vanuit 
het principe: ja, mits in plaats van nee, tenzij. 
Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van een 
woontoren in Emmen (mits landschappelijke inpas-
sing) en een zonneakker bij een agrarisch bedrijf 
in Annerveenschekanaal (mits landschappelijke 
inpassing). Wij zijn gestart met de revisie van de 
Omgevingsvisie waarin 3 bouwstenen centraal 
staan: energielandschappen, sterke steden en vrije-
tijdseconomie.
Door de gevolgen van de economische crisis en 
veranderingen in koopgedrag zijn voorzieningen 
en de kwaliteit van stads- en dorpscentra onder 
druk komen te staan. Met zowel economische 
als leefbaarheidsvraagstukken tot gevolg. Deze 
problematiek doet zich vrijwel in alle Drentse 
dorpen en steden voor en beperkt zich niet tot een 
enkele dorpskern of de stadscentra. De proble-
matiek beïnvloedt daardoor de kwaliteit van 
Drenthe als aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
wonen en werken. Wij hebben daarom samen 
met gemeenten en stakeholders een Drentse 
Retailagenda opgesteld. Ter ondersteuning van de 
daarin genoemde opgaven, hebben wij substantieel 
middelen beschikbaar gesteld als cofinanciering. In 
de vorm van een Binnenstadsfonds voor stedelijke 
centra en via een Herstructureringsregeling voor 
initiatieven die verbinding leggen met de ruimtelijke 
kwaliteit, leefbaarheid (en krimp) en economische 
vitaliteit in de Drentse steden en dorpen. Daarbij is 
stapeling van regelingen niet aan de orde.
Wij hebben een akkoord gesloten met de 
Groenmanifest-partijen over drainage en beregening 
in randzone Natura2000 gebieden waar de landbouw 
en natuur profijt van hebben. Het akkoord wordt 
nu samen met de landbouw- en natuurorganisaties 
uitgevoerd. Ook is het Uitvoeringsprogramma 
2015-2021 voor oppervlaktewaterwinning in het 
stroomgebied van de Drentsche Aa opgesteld.

Om de energietransitie te versnellen hebben we de 
Energieagenda 2016-2020 opgesteld en in  uitvoering 
gebracht. Met de Expeditie Energieneutraal Wonen 
en het verstrekken van zonneleningen, hebben 
we weer een bijdrage geleverd aan een duurzamer 
Drenthe. Inmiddels nemen 100 partners deel aan 
de Expeditie Energieneutraal Wonen. In 2015 is 
de uitvoering van de zonnelening ten opzichte 
van 2014 verviervoudigd. De versnelde uitvoering 
van de subsidieregeling voor sanering van asbest-
daken via de provinciale subsidieregeling ‘Asbest 
eraf, zonnepanelen erop’ heeft opgeleverd, dat er 
204.145 m2 asbestdak is gesaneerd en dat er zonne-
panelen zijn geplaatst met een totale capaciteit van 
4,3 MWpiek.
Wij komen onze afspraken uit het Collegeakkoord 
over windenergie na. Wij hebben in dit verband een 
aanpassing weten te realiseren van het door het Rijk 
opgestelde Rijksinpassingsplan Windpark Drentse 
Monden en Oostermoer.

Voortzetting Collegeakkoord Wat zien wij 
op ons afkomen

Gelet op de demografische en economische 
ontwikkeling in Drenthe zal de aankomende tijd 
de ruimtelijke focus blijven liggen op het trans-
formeren van bestaande woongebieden. Dit is 
noodzakelijk voor het behouden en creëren van 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen, 
werken en recreëren. Hoewel wij ruim middelen 
beschikbaar hebben gesteld om gemeenten 
financieel te faciliteren bij de realisatie van hun 
opgaven, realiseren wij ons ook dat wij veel van 
de gemeenten vragen. Zowel in menskracht als in 
financiële zin. De schop is nog niet in de grond. 
Marktpartijen en spelers in het maatschappelijke 
middenveld worden uitgenodigd, gestimuleerd en 
uitgedaagd om deze opgaven op te gaan pakken.

De melkveehouderij sector in Drenthe is van 
oudsher beeldbepalend voor het landschap. Onder 
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invloed van de markt vindt er op dit moment een 
belangrijke transitie van de sector plaats. Het aantal 
bedrijven zal de aankomende jaren naar verwach-
ting sterk afnemen. Wat is het perspectief van de 
blijvers? Worden dit producenten voor de wereld-
markt die op termijn door willen groeien of gaan 
deze bedrijven opzoek naar mogelijkheden om 
te produceren voor gesloten lokale ketens? Deze 
ontwikkeling brengt ruimtelijke vraagstukken 
met zich mee onder andere op het gebied van 
leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, schaal-
vergroting en volks gezondheid.
 
De (versnelling van) de energietransitie zal een 
forse impact op de leefomgeving teweeg gaan 
brengen. Met ondertekening van het nationale 
energie akkoord hebben wij de verantwoordelijk-
heid op ons genomen om in onze omgevingsvisie 
inpassings ruimte te bieden voor bronnen van 
hernieuwbare energie. De bouwsteen energie-
landschappen in het kader van de revisie van de 
omgevingsvisie moet hieraan richting geven. 
Na de landelijke verkiezingen hebben IPO, VNG, 
en de UvW een gezamenlijk kabinetsaanbod gedaan 
betreffende de energietransitie in Nederland. Vanuit 
deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, en 
afhankelijk van wat het nieuw te vormen kabinet 
van dit aanbod overneemt, kan dit leiden tot nadere 
accentueringen van ons beleid.

Plannen voor 2018 en daarna

Herstructureringsfonds

Met een ondersteuning vanuit het Herstructure-
rings fonds Ruimtelijke Kwaliteit wil de provincie 
bereiken dat een gebied een ontwikkeling krijgt 
die positief uitstraalt naar de directe omgeving. 
De aanname is dat er ook nieuwe functies ontstaan 
die nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Het gaat naar 
verwachting om 5 – 10 projecten in 2017 en om 10 – 
20 projecten in de jaren daarna. Het gaat hier om 
een extra investering van € 4 miljoen. 

Drentse Energie Organisatie

Vooral de laatste jaren maakt de DEO een zeer 
succesvolle periode door. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van de financiële instrumenten van de 
DEO om te investeren in een energie neutraal 
Drenthe. Dit levert het risico op, dat de uit te 
zetten middelen van de DEO binnen afzienbare 
tijd ontoereikend zijn om aan de vraag te voldoen. 
Hiermee blijven kansen voor het behalen van de 
energiedoelen voor 2020 onbenut. Een  aanvullende 
lening van € 10 miljoen is voldoende om een 
financieringsniveau in stand te houden gelijk aan 
de afgelopen periode. Dit vereist een storting van 
€ 1 miljoen in de Risicoreserve revolverend finan-
cieren. We maken afspraken met de DEO over de 
werkwijze bij beëindiging van de DEO en de wijze 
van terugbetaling van de verstrekte leningen.
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Impuls Volkshuisvesting

Wij willen samen met alle Drentse gemeenten 
kijken hoe we de lokale volkshuisvesting een 
impuls kunnen geven. Te denken valt aan sanering, 
kwaliteitsverbetering van particulier woningenbezit 
of kleinschalige woningbouwprojecten met een 
onrendabele top. Uit gesprekken die we hebben 
gevoerd met gemeenten blijkt dat het met name in 
kleine kernen lastig is kleinschalige woonprojecten 

te realiseren vanwege een onrendabele top, dat 
sanering van woningen of woonblokken stagneert 
en dat er voor wijken uit de jaren 1960-1970 een 
kwaliteitsslag nodig is. We vragen gemeenten 
hiervoor plannen in te dienen. Over een periode 
van vier jaar stellen we € 2 miljoen beschikbaar. 
Aan de gemeenten vragen we een cofinanciering 
van 50%.

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving Investeringsagenda 2018 2019 2020 2021

Impuls volkshuisvesting 2.000.000 0 0 0 0

DEO 1.000.000 0 0 0 0

Herstructureringsfonds 4.000.000 0 0 0 0

7.000.000 0 0 0 0
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Hoofdlijnen Collegeakkoord  wat wilden we bereiken

Landbouw is zowel ruimtelijk als economisch beeldbepalend voor 
Drenthe. De melkveehouderij vormt van oudsher een belangrijk 
onderdeel van de primaire sector in Drenthe. De Drentse ontwikkel-
agenda (melk)veehouderij is een van de kernpunten van ons 
Collegeakkoord.
Drenthe zet in op natuur die beleefbaar is voor mensen, bijdraagt aan 
de economische ontwikkeling van Drenthe en tegen een stootje kan. 
Hierbij voeren wij de bestaande afspraken uit het Natuurakkoord uit. 
Beleven, benutten en beschermen. We gaan voor het creëren van sterke 
combinaties van natuur met recreatie en toerisme, wonen, zorg en 
welzijn, sport, cultuur, landbouw, duurzame energie en technologie. 
Bij de Uitvoering Agenda Veenkoloniën gaat het om het profileren 
en positioneren van de Veenkoloniën als innovatief landbouw-
gebied met kansen voor water en energie. Door het ontwikkelen van 
een sterk netwerk wil de provincie, samen met de gebiedspartners, 
aansprekende projectresultaten behalen.
We spelen in op bovenregionale maatschappelijke vraagstukken 
en nemen daarin ook het sociaal domein mee. Binnen deze aanpak 
hebben we nadrukkelijk aandacht voor sport en bewegen. Daarom 
ondersteunen wij grootschalige sport- en cultuurevenementen met 
economische spin-off. We koppelen cultuur met sociaal-economische 
ontwikkelingen, met natuur en vrijetijdseconomie. 
We investeren in de kwaliteit van onze cultuur om daarmee onze 
parels, die de culturele ruggengraat vormen, op de kaart te zetten, 
zoals de Koloniën van Weldadigheid. 

Midterm review  Wat hebben we bereikt

Landbouw is als prioritaire sector voor de Drentse economie 
en de leefbaarheid van het platteland  centraal gesteld in onze 
inzet en aanpak. Wij hebben de sector uitgedaagd de handschoen 
op te pakken om met concrete plannen te komen. Partners als 
LTO, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Stichting het Drentse 
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Drents 
Agrarisch Jongerencontact hebben deze handschoen gezamenlijk 
opgepakt en hebben een reeks voorstellen uitgewerkt gericht op 
verduurzaming van de melkveehouderij. Op voet van gelijkwaardig-
heid brengen alle partijen, kennis, menskracht en middelen in. Met 
deze aanpak is een maximale aansluiting gerealiseerd op de praktische 
wensen en mogelijkheden op het boerenerf. Er is veel draagvlak voor 

Energiek Drenthe
Midterm review en planning per speerpunt
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de gemaakte plannen die niet alleen zijn gericht op 
het versterken van de agribusiness als belangrijke 
economische pijler voor Drenthe, maar ook erg 
belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het Drentse 
platteland.
Naast landbouw is ook natuur beeldbepalend 
voor Drenthe. Met het programma Natuurlijk 
Platteland geven wij uitvoering aan de gemaakte 
afspraken in het kader van het Natuurpact. We 
hebben naast het beschermen van natuur een sterke 
koppeling gemaakt met het beleven en benutten 
daarvan. Het gaat hierbij om complexe gebieds-
processen, waar alle deelnemende partijen achter 
moeten kunnen staan om tot succesvolle uitvoering 
te komen. Samen met onze partners hebben we 
verschillende gebiedsprocessen opgestart of zijn 
we deze aan het opstarten, waaronder in de Hunze, 
Oude Diep en de Drentsche Aa. Daarnaast zijn 
als uitwerking van de Nota grondbeleid de meeste 
grondstrategieplannen opgesteld. Verder zijn 

projecten als de Reest en Bargerveen concreet in 
uitvoering.
Met de inrichting van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) liggen wij goed op schema.

Wij hebben een visie op leefbaarheid en krimp 
opgesteld met als onderdeel daarvan een nota 
sociaal beleid. Het uitgangspunt van deze visie is 
de rode draad uit ons collegeprogramma “iedereen 
doet er toe en iedereen doet mee”. Bovenop de 
provinciale kerntaken gaat de visie er vanuit dat er 
provinciale opgaven liggen op het terrein van krimp 
en leefbaarheid, die van ons in samenwerking met 
anderen inspanningen vragen.

We ondersteunen een dynamisch platteland en de 
betrokkenheid van inwoners met initiatieven die de 
leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. Er zijn 
tal van dorpsinitiatieven vormgegeven, samen 
met gemeenten, waterschappen, ondernemers en 
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inwoners. De nieuwe regeling Vitaal Platteland 
(dorpsinitiatieven) maakt een verschil voor de 
mensen en de ruimte waarin zij wonen en werken. 

Wij zijn trots op het feit dat wij sinds de zomer 
van 2016 Regenboogprovincie zijn. Daarmee zijn 
wij de trendsetter in Nederland. Gezamenlijk met 
de Drentse gemeenten zetten wij ons in voor de 
sociale acceptatie van LHBT’ers (lesbiennes, homo -
seksuelen, biseksuelen en transgenders) in Drenthe.

Cultuur prikkelt het ondernemerschap en vergroot 
de zichtbaarheid van Drenthe. Zo hebben wij 
succesvol geïnvesteerd in culturele activiteiten met 
bovenlokale spin-off – van Iemandsland in Nieuw 
Buinen tot de theatervoorstelling het Pauperparadijs 
in Veenhuizen. Met de nieuwe Cultuurnota 
2017-2020, “De verbeelding van Drenthe” zetten 
wij deze koers voort. Met gemeenten trekken we op 
in de totstandkoming van culturele allianties.
In 2016 besloot het Rijk de Koloniën van 
Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen 
voor te dragen voor een plaats op de volgende 
Werelderfgoedlijst van UNESCO in 2017. Drenthe 
heeft vanuit een goede uitgangssituatie dit proces 
met hart en ziel opgepakt en begeleid. De eventuele 
toekenning van de werelderfgoedstatus in 2018 zou 
een geweldig uithangbord zijn voor onze provincie.

Voortzetting Collegeakkoord  Wat zien wij 
op ons afkomen

Leefbaarheid en krimp

Uit de visie op krimp en leefbaarheid blijkt dat ook 
op de lange termijn leefbaarheidsvraagstukken de 
aandacht van de provincie vragen. De verwachting 
is dat het krimpbeleid van het Rijk in de nieuwe 
kabinetsperiode een stevige impuls krijgt. Met de 
gemeenten in Zuidoost-Drenthe zijn wij tot de 
conclusie gekomen dat de demografische ontwik-
kelingen in dit gebied zodanig zijn dat niet langer 

van een anticipeerregio kan worden gesproken 
maar dat het hier gaat om een krimpregio. Samen 
wordt  een nieuwe poging  gedaan om de  gevolgen 
daarvan voor de regio onder de aandacht van de 
landelijke politiek te krijgen door in te zetten op 
het verkrijgen van een krimpstatus. Een status die 
bij moet dragen aan een gezamenlijke aanpak van de 
problematiek die krimp met zich meebrengt.

Landbouw

Het Europese landbouwbudget voor de periode 
na 2020, met daarin ook voor Drentse boeren een 
belangrijke bijdrage in de vorm van directe en 
indirecte inkomenssteun, staat onder druk. In de 
eerste plaats door het Europese begrotingstekort 
dat ontstaat door de Brexit. Daarnaast maken 
migratie- en veiligheidsvraagstukken dat binnen de 
beschikbare Europese middelen een  verschuiving 
van landbouw naar andere opgaven een reële optie 
is. Vooruitlopend hierop willen wij onze boeren 
faciliteren bij het zich voorbereiden op deze 
ontwikkeling op een wijze die zowel het bedrijfs-
economische rendement als de kwaliteit van natuur 
en landschap ten goede komt. Het Programma 
Toekomstgerichte Landbouw speelt hierop in. 
Met het Programma Toekomstgerichte Landbouw 
hebben wij, geredeneerd vanuit de ondernemer, 
een aanzet gegeven om de landbouw integraler 
te benaderen, vanuit de kernwoorden innoveren, 
moderniseren en verduurzamen en gericht op de 
sectoren tuinbouw, akkerbouw, (melk)veehouderij 
en agribusiness. Deze sectoren zijn meer in samen-
hang beschreven en het Programma geeft daarmee 
voor de provincie richting voor uitvoering en 
investeringen. Het gaat om de balans tussen People, 
Planet en Profit. Vanuit deze balans wordt er grote 
waarde gehecht aan het sluiten van kringlopen 
op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwik-
kelen van meer toegevoegde waarde in de keten. 
Wij vinden het belangrijk dat ondernemers zelf de 
oplossingsrichtingen aangeven. Deze redenering 
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ligt ook ten grondslag aan de projecten die wij 
ondersteunen om sectoren in Drenthe samen met 
de ondernemers te verduurzamen of in de uitvoe-
ring van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
Wij kiezen voor een insteek waarbij de bedrijven op 
een positieve manier uitgedaagd/verleid worden om 
aan de toekomst te werken.

Natuur

In het licht van de ontwikkelingen in onze samen-
leving zoals onder andere naar voren komt in de 
“Lerende evaluatie van het Natuurpact; Naar nieuwe 
verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving” 
zien wij de volgende opgaven voor Drenthe: 
• Naast biodiversiteit zetten we in op het 

versterken van de maatschappelijke betrokken-
heid en de relatie tussen natuur en economie: 
beleven, benutten en beschermen.

• Het intensiveren van natuurontwikkeling in 
samenhang met de realisatie van opgaven in het 
kader van de KRW en de PAS omdat zich juist 
nu een gelegenheid voordoet op dit beleids-
terrein om een versnelling aan te brengen. 

• Tot 2028 ligt er een grote opgave om de 
afspraken uit het Natuurpact daadwerkelijk te 
realiseren. Deze realisatie kan een extra impuls 
krijgen door slimme combinaties van natuur-
ontwikkeling met o.a. waterberging, energie-
opwekking, dataverzameling/sensortechniek.

Cultuur

Wij verwachten op het terrein van Cultuur een 
stelselwijziging in het kader van het (landelijke) 
cultuurbeleid 2021. Vooruitlopend hierop doen we 
in Noord-Nederland mee aan een pilot. Dit betreft 
het programma ‘We the North’. Daarnaast is er een 
herijking van het erfgoedstelsel in voorbereiding. 
Het nieuwe stelsel moet in 2019 ingaan. Het gaat 
hier om processen van het Ministerie van OCW en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wij leveren 
input en zitten aan de overlegtafel. Ook op het 
gebied van cultuurparticipatie komt er een nieuwe 
visie. Dat proces moet nog starten.

Plannen voor 2018 en daarna

Bovenregionale sportvoorziening (IJsbaan)

Voor een bovenregionale sportvoorziening, zoals 
een ijsbaan, houden we rekening met een bijdrage 
van € 5 miljoen uit de Investeringsagenda.

Toekomstgerichte landbouw/ontwikkelagenda 

melkveehouderij

Met het programma Toekomstgerichte landbouw 
willen wij de vier landbouwpijlers met elkaar 
verbinden: melkveehouderij, tuinbouw, agri -
business en akkerbouw. Daarbij gaat het om het 
ondersteunen van de agrarische ondernemers in 
hun ambitie om te innoveren, te moderniseren 
en te verduurzamen. Voor dit onderdeel van het 
programma Toekomstgerichte Landbouw gaan wij 
uit van een totale bijdrage van € 4.930.000 uit de 
Investeringsagenda.

Vitaal platteland: krimp en leefbaarheid

In 2014 is met vijf gemeenten in Zuidoost-Drenthe 
een actieprogramma vastgesteld voor het behoud 
van en de versterking van de leefbaarheid in het 
gebied. Het programma loopt tot en met 2020; de 
financiering via de reserve Vitaal Platteland biedt 
ruimte tot medio 2018. Voortzetting en intensi-
vering van het beleid is gezien de ontwikkelingen 
in het gebied, bevolkings- en huishoudensdaling 
behoren tot de hoogste in Nederland, gewenst. 
Wij stellen voor om gedurende de periode 2018 t/m 
2021 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar te stellen. 
Wij hebben aansluiting gevonden bij de 5 provincies 
die initiatiefnemer zijn van “Nederland in Balans”. 
Wij vragen steun van het Rijk voor arbeidsmarkt-
maatregelen, voor de versterking van de (digitale) 
bereikbaarheid, de aanpak van de particuliere 
woningvoorraad en het maatschappelijke vastgoed. 
Het beschikbaar komen van die steun vraagt ook 
om regionale  cofinanciering. 

Cultuur

In de gemeenten bruist het van de culturele initia-
tieven waar Drenten veel plezier aan beleven. Dat 
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willen we bevorderen. Daarvoor stellen we jaarlijks 
€ 240.000 beschikbaar in de periode 2017-2020. 
Dit doen wij onder de voorwaarde dat het gaat om 
nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande 
initiatieven en dat het geld niet wordt gebruikt om 
bezuinigen op te vangen. We vragen de gemeenten 
eenzelfde bedrag bij te leggen zodat er echt een 
mooie culturele impuls ontstaat. 
Vanaf 2019 willen we jaarlijks € 265.000 extra 
uittrekken voor de bibliotheken in Drenthe. 
Hiermee willen we komen tot goede functieschei-
ding tussen provincie en gemeenten en willen we 
goede spreiding van voorzieningen over Drenthe 

in stand houden. Tot slot stellen we voor jaarlijks 
€ 160.000 extra uit te trekken voor een intensivering 
van de Cultuurnota.

Bijdrage Unesco

De werelderfgoednominatie van de Koloniën van 
Weldadigheid is nu daadwerkelijk ingediend en de 
fase van internationale besluitvorming (maart ‘17 
- zomer ’18) is gestart. In de zomer van 2016 
heeft Drenthe besloten de rol van ‘siteholder’ te 
vervullen. Hiervoor stellen wij voor, in de jaren 
2018 en 2019 telkens € 87.500 beschikbaar te stellen 
en vanaf 2020 een structureel bedrag van € 150.000.

Inzet extra financiële middelen

Omschrijving Investerings  

agenda

2018 2019 2020 2021

Vervolg investeringen culturele kwaliteit pm 0 0 0 0

Fonds regionale sportvoorzieningen pm 0 0 0 0

Bovenregionale sportvoorziening (IJsbaan) 5.000.000 0 0 0 0

Toekomstgerichte Landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij 4.930.000 0 0 0 0

In stand houden voorzieningen en functie bibliotheken 0 265.000 265.000 265.000

Culturele allianties met drentse gemeenten 0 240.000 240.000 240.000 240.000

Intensivering cultuurnota 0 160.000 160.000 160.000 160.000

Vitaal Platteland / Krimp en leefbaarheid - extra als krimpstatus 

wordt verkregen

pm 0 0 0 0

Vitaal platteland  Krimp en leefbaarheid (voortzetting) 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Bijdrage Unesco 0 87.500 87.500 150.000 150.000

9.930.000 1.487.500 1.752.500 1.815.000 1.815.000
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Hoofdlijnen Collegeakkoord  Wat wilden we bereiken

Onze provinciale inkomsten blijven naar verwachting de komende 
jaren stabiel. Onze financiële positie (inclusief reserves) is gezond. 
Door een degelijk financieel beleid, is er sprake van vrij besteedbare 
ruimte voor de jaren na 2017. Het merendeel van onze ambities reali-
seren we binnen de huidige provinciale begroting. Daarnaast inves-
teren we extra. Wij zijn bereid de financieringsreserve toekomst-
gericht in te zetten als het meerjarig maatschappelijk en economisch 
rendement voor Drenthe heeft. Wij nemen het initiatief om hiervoor 
een visie te ontwikkelen.
Onze ambities willen en kunnen wij niet alleen realiseren. Daar 
hebben wij ook onze ambtelijke organisatie bij nodig. Wij vragen 
daarom om een gedreven organisatie die dienstbaar is aan Drenthe en 
haar bestuur. Met een open blik naar buiten en met focus op resultaat 
en kwaliteit. Houding en gedrag moeten daarop aansluiten.
Jaarlijks wordt bij de begroting afgewogen of de in de meerjaren-
raming opgenomen indexatie voor opcenten wordt toegepast.
Om goed te kunnen besturen willen we beschikken over bestuur-
lijke- en management informatie.

Midterm review  Wat hebben we bereikt

De afgelopen jaren is succesvol gewerkt met nieuwe  financiële 
 instrumenten, zoals de Investeringsagenda en revolverend 
 financieren. Op deze manier hebben we de voorwaarden  gerealiseerd 
voor de investeringen die we wilden plegen. De opcenten 
op de motorrijtuigenbelasting zijn voor 2017 niet verhoogd. 
De Financierings  reserve is deels ingezet voor de Investeringsagenda 
en inmiddels ook weer deels aangevuld.

Middelen, financiën en organisatie
Midterm review en planning per speerpunt
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Het nieuwe Collegeakkoord is in 2015 vertaald in 
een meerjarige begroting. Deze heeft een nieuwe 
indeling gekregen die is gebaseerd op de vijf 
bestuurlijke speerpunten van het college en de 
zeven landelijke kerntaken van de provincies.
De Algemene Subsidieverordening Drenthe is 
herzien en gestroomlijnd. Zo is in de ASV een 
kader ten aanzien van leningen en krediet subsidies 
opgenomen. 
We hebben zowel de Jaarrekening 2015 als de 
Begroting 2017 online beschikbaar gesteld als 
opmaat naar een online monitor voor de Planning 
& Control. Tevens is de basis management-
informatie via dashboards online beschikbaar 
gekomen. Over de opzet en de doorontwikkeling 
van onze instrumenten en informatie – ook over 
verbonden partijen – hebben wij goed overleg 
met uw Staten, onder meer in de Werkgroep 
Programmabegroting.
Het feit dat wij overwegend positief terugkijken op 
de eerste 2 jaren van deze collegeperiode is mede 
te danken aan de inzet van de medewerkers van de 
provincie Drenthe. Wij vroegen om een gedreven 
organisatie die dienstbaar is aan Drenthe en haar 
bestuur. Met een open blik naar buiten en met 
focus op resultaat en kwaliteit. Houding en gedrag 
moeten daarop aansluiten. Deze vraag is vertaald 
in nieuwe kernwaarden voor de organisatie en een 
aanpak die gericht is op doen. In het werk aan het 
werk. Wij hebben ingezet op een organisatie die 
snel kan schakelen: een netwerkorganisatie die in 
hoge mate adaptief is en vitaal genoeg om snel de 

handschoen op te pakken als nieuwe opgaven zich 
voordoen. Wij hebben een strategische personeels-
planning ingevoerd en wij hebben ingezet op het 
 verbeteren van onze netwerkvaardigheden. Om de 
generatiebalans in onze organisatie te verbeteren 
hebben we middelen beschikbaar gesteld voor een 
traineeprogramma en een programma “groen voor 
grijs”. Voor eventuele knelpunten die optreden 
hebben wij de nood zakelijke budgetten voor 
frictiekosten beschikbaar. 

Voortzetting Collegeakkoord  Wat zien wij 
op ons afkomen

Voortzetting van de ambities van ons College-
akkoord maakt noodzakelijk dat wij onze 
financiële kaders deels herzien. Zo zetten wij de 
Financieringsreserve nog actiever in en accepteren 
wij dat deze aan het eind van onze Collegeperiode 
nog een omvang heeft van circa € 60 miljoen. 
Daarbij houden wij niet krampachtig vast aan 
een tijdsbestek van vier jaar waarin alle voorne-
mens gerealiseerd moeten zijn. Mede ook omdat 
wij ons beleid samen met onze partners willen 
uitvoeren, moeten we rekening houden met een 
ruimere dynamiek. Soms duren zaken dan net even 
iets langer en de ruimte die daarvoor noodzake-
lijk is, die is er ook. We kijken daarbij ook naar 
een gepaste inzet van de juiste financierings-
instrumenten. We zetten daar waar mogelijk in op 
instrumenten van revolverend financieren. Echter 
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gezien de complexiteit van dit instrument en het 
langjarige karakter doen we dat alleen daar waar dit 
passend, beheersbaar en in de toekomst uitvoer-
baar is. Maar ook recht toe recht aan subsidiëren 
met slechts beperkte voorwaarden, kan voor veel 
opgaven een effectieve en efficiënte financierings-
vorm zijn.
Organisatieverandering is niet morgen gerealiseerd. 
De ingezette koers zal dan ook de aankomende 
jaren consequent en consistent voortgezet moeten 
worden. Om opgavegestuurd te kunnen werken is 
het nodig om met de nodige flexibiliteit de opgave 
te kunnen bemensen. Daarom willen we binnen de 
kaders die we van Provinciale Staten meekrijgen 
via de beschikbare budgetten voor personele inzet 
sturen op de kosten hiervan en daarnaast niet ook 
op de omvang van de formatie. Dit geeft ons de 

mogelijkheid om de juiste balans te vinden tussen 
de kwantiteit en de kwaliteit van de personele inzet. 
Uitgangspunt voor onze personele inzet moet een 
werkwijze van de provincie zijn, waarbij ingezet 
wordt op meer vertrouwen en minder regels. 
De opgave van de provincie bepaalt de vraag en 
daarmee ons werk. Ook deze voorjaarsnota gaat uit 
van een extra investeringsimpuls. Er is menskracht 
nodig om de extra middelen succesvol weg te 
kunnen zetten. En dat terwijl nog stap voor stap 
en met de medewerkers de werkzaamheden in 
cruciale processen worden verbeterd om effectiever 
en efficiënter te kunnen werken. Het toewerken 
naar een kleinere organisatie enerzijds en het doen 
van extra investeringsvoorstellen anderzijds kan 
knelpunten opleveren. Daarom zijn wij bereid om, 
indien nodig, tijdelijk extra menskracht in te zetten. 
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De omvang hiervan wordt bepaald aan de hand 
van de opgave. Voor zover dekking niet binnen 
bestaande budgetten kan worden gevonden, zetten 
wij een deel van het investeringsbudget in om extra 
personele kosten te dekken. Dit komt boven op 
afgesproken budgetten voor loon en inhuur. 
Met de ontwikkeling van het instrumentarium op 
het gebied van (financiële) planning en control gaan 
we door op de ingeslagen weg. We werken hierbij 
naar een transparante en digitale vormgeving van 
alle Planning & Control documenten, waarbij we 
streven naar online, real time en vraaggestuurd. Dat 
geldt niet enkel en alleen voor onze eigen sturings-
informatie, maar ook voor de informatie over onze 
verbonden partijen.
De provinciale ICT krijgt voldoende aandacht 
om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die de 
omgeving daaraan stelt. Op dit vlak maken wij een 
inhaalslag.

Plannen voor 2018 en daarna

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Ook voor het jaar 2018 en 2019 zien we af van 
indexering van de te heffen opcenten op de motor-

rijtuigenbelasting. Dat resulteert in een lagere 
opbrengst van € 350.000 per jaar.

ICT

De wettelijk verplichte invoering van de 
Omgevingswet en het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet is een majeure operatie met veel 
gevolgen voor de gehele overheid. Voor onze 
organisatie vereist de implementatie van de 
Omgevingswet nog een substantiële ICT-inzet.
Om op het vlak van digitalisering mee te kunnen 
komen in de ontwikkelingen is een substantiële 
investering noodzakelijk in de modernisering van 
het applicatielandschap (vervanging van  applicaties) 
en de (her)inrichting van bedrijfsprocessen op een 
zaakgerichte wijze. Aangezien er de afgelopen 
jaren niet tot nauwelijks gericht geïnvesteerd is in 
vernieuwing, is een inhaalslag noodzakelijk. Deze 
inhaalslag richt zich op moderne (cloud-gebaseerde) 
applicaties, een moderne (samenwerkings)omgeving 
en een gedegen, duurzame opslag en archivering 
van onze gegevens. Daarbij is een goede informatie-
beveiliging van belang, ook met het oog op privacy.
In totaal gaat het om een investering van 
€ 2 miljoen, die leidt tot een jaarlijkse kapitaallast 
van € 360.000 met ingang van 2021. 

Middelen, financiën en organisatie: extra inzet financiële middelen

Omschrijving Investeringsagenda 2018 2019 2020 2021

Niet indexeren opcenten MRB in 2018 0 350.000 350.000 0 0

Investeringskrediet ICT 0 0 0 0 360.000

0 350.000 350.000 0 360.000

29



Het financiële kader vatten wij in onderstaande tabel 
samen. Daarbij houden wij voor het bepalen van de 
reëel besteedbaar geachte vrije ruimte ook rekening met 
autonome ontwikkelingen en onontkoombare lasten.

Bij de 3e bestuursrapportage 2016 was besloten om 
in de jaren 2018 en 2019 respectievelijk € 6 en € 12 
miljoen vanuit de vrije ruimte weer toe te voegen 
aan de Financieringsreserve. Hierdoor resteerde 
voor beide jaren nauwelijks enige vrije ruimte in de 
reguliere begroting. Daarentegen ontstond vanaf 
2020 een forse vrije ruimte. Gezien het succes van 
de Investeringsagenda en het feit dat veel van de 
beoogde investeringen in een dynamisch en econo-
misch Drenthe ook na deze Collegeperiode door 
zullen lopen, wordt voorgesteld om het beschikbare 
bedrag voor de Investeringsreserve uit te breiden 
van € 70 miljoen naar € 95,5 miljoen. Daarnaast 
wordt voorgesteld een deel van de stortingen in de 
Financieringsreserve voor de jaren 2018 en 2019 
terug te draaien (€ 4 miljoen voor beide jaren) en 
hiervoor een deel van de vrije ruimte in de jaren 2021 
en 2022 te benutten (beide jaren voor € 13 miljoen).

Hierdoor zal de Financieringsreserve aan het einde 
van deze Collegeperiode niet de oorspronkelijk 
beoogde ondergrens van € 80 miljoen bereiken. 
De huidige omvang van de Financieringsreserve 
in relatie tot het meerjarig perspectief van de vrije 
ruimte, geeft volgens ons ook naar de toekomst 
voldoende financiële armslag om nu te kiezen voor 
extra investeringen. De keuze voor het vaststellen 
van een gewijzigde ondergrens van deze reserve kan 
in het licht van het meerjarenperspectief in latere 
jaren altijd nog worden genomen.
Tevens zijn we voornemens om met de DEO 
afspraken te maken over het terug laten vloeien van 
de door hen revolverend uitgezette middelen vanaf 
2021. Deze middelen zullen toegevoegd worden aan 
de vrije ruimte.

Op basis van actuele informatie over met name de 
stijging van de pensioenpremies zijn wij genood-
zaakt het budget voor loonkosten aan te passen. 
Daarnaast dienen we als gevolg van de lagere 
inflatie ook de autonome ontwikkeling van de 
MRB neerwaarts bij te stellen.

Financieel meerjarenperspectief

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte volgens 3e bestuursrapportage 2016  1.070.225  1.087.377  1.046.155  16.404.688  23.326.468 

Correctie aanvullen financieringsreserve 0  4.000.000 4.000.000 0 0

Storting financieringsreserve 0 0 0 -13.000.000 -13.000.000 

Afspraken terugvloeien DEO middelen 0 0 0 0 4.500.000 

Ruimte voor nieuw college 0 0 0 8.485.000 8.485.000 

Resultaat 1e Bestuursrapportage 2017 -672.283 -344.100 -350.342 -382.348 -481.518 

397.942 4.743.277 4.695.813 11.507.340 22.829.950 

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkeling lonen  -874.000 -914.000  -808.000  753.000  -753.000 

Autonome verlaging MRB  0 -380.000 -780.000 -1.191.000 -1.353.000 

Reëel besteedbare vrije ruimte -476.058 3.449.277 3.107.813 9.563.340 20.723.950 

Intensiveringen

Speerpunt Samenwerkend Drenthe 0 0 0  0  0

Speerpunt Economisch Drenthe 0 485.000 570.000 170.000 85.000 

Speerpunt Bereikbaar Drenthe 0 0 0 0 0

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe 0 0 0 0 0

Speerpunt Energiek Drenthe 0   1.487.500 1.752.500 1.815.000 1.815.000 

Speerpunt Financiën en Organisatie 0   350.000 350.000 0   360.000 

Totaal intensiveringen 0   2.322.500 2.672.500 1.985.000 2.260.000 

Totaal resterende vrije ruimte -476.058 1.126.777 435.313 7.578.340 18.463.950
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Financiële strategie

Het hierboven gepresenteerde financiële kader past 
binnen de hoofdlijnen van het financiële beleid 
zoals wij dit voor de komende periode hanteren: 
Inhoudelijk staat centraal het realiseren wat we in 
Nota van aanbieding en Begroting 2017 hebben 
gepresenteerd aan de hand van de speerpunten uit 
het Collegeakkoord. We zitten nu in het tweede 
jaar en in deze Voorjaarsnota is zichtbaar gemaakt 
op welke terreinen we daarin succesvol zijn, dan 
wel bijsturing noodzakelijk/gewenst is.

De ontwikkelingen rond het provinciefonds en 
eventuele maatregelen vanuit het Rijk kunnen na 
de vorming van een nieuw kabinet in de loop van 
2017 beter ingeschat worden dan nu, hetgeen een 
betrouwbaarder beeld geeft van de langjarige struc-
turele ruimte. Daar lopen wij niet op vooruit, zowel 
in positieve als negatieve zin denken. Dat past ook 
niet in onze afspraak met u om scherper aan de 
wind te zeilen en niet bij voorbaat te behoedzaam 
te begroten. Dit uitgangspunt hebben wij ook 

onverminderd gehanteerd bij de berekening van de 
algemene uitkering uit het provinciefonds voor de 
komende jaren. Daarbij hebben wij voor de jaren 
2017 en 2018 de septembercirculaire provincie-
fonds 2016 gevolgd. Voor de jaren daarna hebben 
wij de verwachte algemene uitkering voor Drenthe 
geëxtrapoleerd op basis van ons aandeel in (ca 9%) 
in de totale algemene uitkering voor alle provincies 
gezamenlijk. Vooralsnog leidt de extrapolatie in 
2020 tot een aanzienlijke stijging van de algemene 
uitkering die echter de komende jaren in de praktijk 
nog moet blijken.

Ruimte die over blijft zetten wij volgens de in het 
Collegeakkoord en in de Nota van aanbieding 
2017 vastgelegde lijn in voor achtereenvolgens 
het op peil brengen en houden van de Algemene 
reserve en Financieringsreserve en eventueel de 
Risicoreserve. We laten vooralsnog de ondergrens 
van € 80 miljoen los en bekijken per jaar wat we 
nodig achten voor Drenthe, zonder daarbij alle 
reserves volledig in te zetten. 

Op basis van de voorstellen in deze voorjaarsnota zal het verloop van de financieringsreserve er als volgt 
uit gaan zien:

Verwacht verloop van de Financieringsreserve 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo begin van het jaar 109.075.703 60.737.169 56.570.462 53.470.462 56.370.462 64.270.462 

Toevoegingen  7.161.466  933.293  2.000.000  8.000.000 13.000.000 13.000.000 

Onttrekkingen  -55.500.000  -5.100.000  -5.100.000  -5.100.000  -5.100.000  -5.100.000 

Saldo einde van het jaar  60.737.169 56.570.462 53.470.462 56.370.462 64.270.462 72.170.462 
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Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie o.a. van M. Hoving en M.J. de Jong

De algemene reserve zal er als volgt uit kunnen zien (mits de vrije ruimte in de jaren 2018 en 2019 niet 
benut gaat worden):

Verwacht verloop Algemene Reserve 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo begin van het jaar  19.971.921  3.496.972  3.020.914  4.147.691  4.583.004  4.583.004 

Toevoegingen 0 0  1.126.777  435.313 pm  pm 

Onttrekkingen  -14.700.000  -476.058 0 0 0 0

Jaarresultaat  -1.774.949 0 0 0 0 0

Saldo einde van het jaar  3.496.972  3.020.914  4.147.691  4.583.004  4.583.004  4.583.004 

Ratio weerstandsvermogen  1,53  1,51  1,57  1,59  1,59  1,59

We verwachten dat met deze lijn de algemene reserves voldoende zijn om het weerstandvermogen op een 
verantwoord peil te houden.
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