
Erratum/aanvulling bij Voorjaarsnota 2018 

In de Voorjaarsnota 2018 zijn bij het onderdeel Energiek Drenthe enige onvolkomenheden geslopen. 

Per abuis is op pagina 16 van de Voorjaarsnota 2018 vermeld, dat de subsidie aan het Geopark vanaf 
2020 met € 100.000,-- wordt verhoogd. In de financiële tabel op pagina 17 is per abuis aangegeven 
dat voor 2018 en 2019 een verhoging van € 50.000,-- geraamd wordt. En dat het totale 
subsidiebedrag met ingang van 2020 € 150.000, bedraagt. De juiste bedragen zijn: een verhoging van 
de subsidie in 2019 met een bedrag van € 50.000,-- en een voortgezette subsidie van € 200.000,-- per 
jaar met ingang van het jaar 2020. 

Bij de Noordelijke Cultuuragenda ontbreekt per abuis in de financiële tabel op pagina 17 in de jaren 
2018 en 2019 de op pagina 15 van de Voorjaarsnota 2018 genoemde verlengde bijdrage aan “We the 
North” van € 50.000,--. Voor de Noordelijke Cultuuragenda geldt verder nog, dat tot en met 2020 
middelen waren geraamd in de lopende Begroting 2018. Dit betekent dat in 2020 al € 100.000,-- 
geraamd was en dat hier de extra raming beperkt kan blijven tot € 50.000,--. Vanaf 2021 wordt 
uitgegaan van voortzetting van de huidige middelen voor de Noordelijke Cultuuragenda, inclusief 
middelen voor eventuele nieuwe afspraken in het kader van We the North na 2020. 

De correcte financiële tabel bij Energiek Drenthe is dan onderstaande tabel: 

 

Een en ander heeft beperkte gevolgen voor het meerjarig financieel perspectief. De gecorrigeerde 
financiële cijfers zullen meegenomen worden in de bij de Voorjaarsnota 2018 behorende wijziging 
van de (meerjaren-)Begroting 2018. Deze zal op 11 juli 2018 aan Provinciale Staten ter (formele) 
besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Financiële vertaling Energiek Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 0 0 -300.000 -300.000 -300.000

Prolander, mutatie bijdrage provincie Drenthe 0 -401.649 -73.137 -16.508 46.546

Drenthe beweegt 0 0 -200.000 -200.000 -200.000

Toekomstgerichte landbouw 0 0 -225.000 -225.000 -225.000

Noordelijke Cultuuragenda -50.000 -50.000 -50.000 -150.000 -150.000

Subsidie Geopark 0 -50.000 -200.000 -200.000 -200.000

Festivals en evenementen 0 0 -375.000 -375.000 -375.000

Culturele impuls gemeenten 0 0 0 -240.000 -240.000

Sport subsidies 0 0 -145.000 -145.000 -145.000

Streekbeheer 0 0 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal -50.000 -501.649 -1.718.137 -2.001.508 -1.938.454

Totaal volgens Voorjaarsnota 2018 -50.000 -451.649 -1.768.137 -1.951.508 -1.888.454

Verschil 0 -50.000 50.000 -50.000 -50.000


