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Inleiding  

a. Algemeen 
Niet van toepassing. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Niet van toepassing. 
 

Advies  

1 Stel de 2e Bestuursrapportage 2015 vast 
2 Stel de 4e Begrotingswijziging 2015 vast 
3 Stel de 1e Begrotingswijziging 2016 vast 

Beoogd effect  

Verantwoording van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. 

Argumenten 

1.1. De bestuursrapportages maken een vast onderdeel uit van de planning-en-controlcyclus. 
 

 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 
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INLEIDING 
 
Hierbij ontvangt u de (2e) Bestuursrapportage 2015. Wij spraken met u af om de 2e Bestuursrappor-
tage in de tijd op te schuiven en deze te combineren met de 2e Financiële actualisatie en de behan-
deling van deze gecombineerde rapportage te plannen voor de Statenvergadering van 16 december 
2015. De 1e Bestuursrapportage 2015 was overigens gecombineerd met de Voorjaarsnota 2015. 
 
In navolging van de Begroting 2016 hebben wij ook voor de Bestuursrapportage de Programma-in-
deling 2015 omgezet naar de nieuwe structuur met acht programma's. Hierdoor sluiten wij met deze 
rapportage beter aan bij de nieuwe begroting. 
 
Na deze inleiding treft u het totale financiële perspectief aan voor de provincie. Vervolgens worden per 
programma de beleidsafwijkingen aangegeven. Geheel in lijn met eerdere bestuursrapportages  
worden de beleidsopgaven waarop wij beleidsmatige afwijkingen constateren daarin gemarkeerd en 
worden deze vervolgens kort toegelicht. 
 
Wij werken ook deze keer met herkenbare symbolen, zodat snel inzichtelijk is waar de afwijkingen zich 
voordoen en wat de status van de afwijkingen is. 
 

  =doelen/resultaten verlopen als gepland 
  

  = opletten er is vertraging bij realisatie van de doelen/resultaten 
 

  = doelen/resultaten worden niet gerealiseerd 
 
In de tabel wordt in kolom 'Mutatie financieel' aangegeven of binnen de desbetreffende beleidsopgave 
het begrote bedrag wordt aangepast. In de 4e Begrotingswijziging 2015 (bijlage 1) wordt vervolgens 
nader toegelicht wat de reden van de aanpassing is. In de begrotingswijziging wordt per beleidsop-
gave een toelichting gegeven op de aard, omvang en samenstelling van de financiële afwijkingen. 
Overeenkomstig de met u gemaakte afspraken worden mutaties kleiner dan € 50.000,-- niet toege-
licht, maar zijn deze verzameld in een verzamel-/restpost per programma. Begrotingswijzigingen met 
betrekking tot de jaren 2016 en verder zijn vermeld in de 1e Begrotingswijzging 2016 (bijlage 2). 
 
In deze bestuursrapportage constateren wij dat op diverse beleidsterreinen diverse middelen vrij- 
vallen, dat middelen doorgeschoven of overgeheveld moeten worden en dat er substantiële bedragen 
aan de reserves worden toegevoegd. Dit is een trend die wij reeds langere tijd herkennen in de di-
verse rapportages. Enkele belangrijke oorzaken liggen in het feit dat als gevolg van projectmatig  
werken (zowel intern als extern) de jaargrens die voor onze planning & control hard is, voor dergelijke 
projecten niet als harde datum geldt. Dit speelt onder andere in de beleidsvelden waar grootschalige 
meerjarige projecten in natuur, infrastructuur of bodemsanering worden gerealiseerd. Daarnaast zijn 
wij als gevolg van onze positie midden in de maatschappij en de wens vooral samen met de omgeving 
zaken op te pakken, ook erg afhankelijk van tempo en slagkracht van onze partners in dergelijke sa-
menwerkingen. Wij hebben daarnaast het vermoeden dat er de afgelopen periode ook sprake is van 
een afgenomen financiële en organisatorische slagkracht bij gemeenten en andere partijen als gevolg 
van de economisch mindere periode en zware inspanningen op het terrein van decentralisatie van 
Rijkstaken. Tot slot kunnen wij ook niet ontkennen dat onze ambities soms wat groter zijn dan de rea-
liteit aankan.  
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Wij denken dat door het aanpassen en aanscherpen van ons financieel instrumentarium en het beleid 
met betrekking tot reserves en voorzieningen, overhevelingen en activeren en afschrijven, wij scherper 
kunnen sturen. In het kader van de verdere financiële doorlichting zullen wij richting de Voorjaarsnota 
2016 met nadere voorstellen komen om hier vorm en inhoud aan te geven. 
 
Aan de andere kant zien wij hogere inkomsten. Als gevolg van de 'trap op trap af'-systematiek ontvan-
gen wij een hogere algemene uitkering uit het Provinciefonds dan verwacht (Septembercirculaire Pro-
vinciefonds 2015). In de lijn van ons collegeprogramma om scherper te ramen wijzigen wij nu de be-
nadering van de raming van de algemene uitkering uit het Provinciefonds. Wij hebben in deze rappor-
tage de afslag (correctie) in de raming van de algemene provinciefondsuitkering wegens behoed-
zaamheid laten vervallen. Dat was een correctie waarmee wij op voorhand inspeelden op een mogelijk 
tegenvallende uitkering. Nu het economisch beter gaat in Nederland en wij in de Septembercirculaire 
een duidelijke trendbreuk waarnemen ten aanzien van het uitgavenniveau van het Rijk en dit de ko-
mende jaren weer zal stijgen, vinden wij de nieuwe handelwijze beter recht doen aan ons eigen  
streven scherper te ramen. Wij hebben u hierover reeds uitgebreid geïnformeerd. De vrij besteedbare 
ruimte wordt, op dit punt, dus maximaal gepresenteerd. Als de vrij besteedbare ruimte volledig wordt 
ingezet lopen wij wel een hoger risico dan voorheen. Wij kiezen echter voor volledige transparantie en 
het scherper ramen van posten in de begroting, zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenzijde. 
 
De lijn in ons collegeakkoord en de uitwerking daarvan in de Nota van aanbieding bij de begroting 
2016, is dat wij incidentele voordelen en rekeningresultaten toevoegen aan de Financieringsreserve, 
totdat die de gewenste minimale omvang van € 80 miljoen weer heeft bereikt. Structurele overschotten 
worden toegevoegd aan de vrije bestedingsruimte zoals deze in de begroting is opgenomen. Over-
eenkomstig die lijn wordt het incidentele voordelige saldo in 2015 van bijna € 2,9 miljoen geheel toe-
gevoegd aan de Financieringsreserve. De voordelige saldi als gevolg van deze bestuursrapportage in 
de jaren 2016 tot en met 2019 bedragen respectievelijk € 3,4 miljoen, € 2,5 miljoen, € 4,7 miljoen en 
€7,9 miljoen en komen bij de reeds vrije bestedingsruimte in die jaren, zoals gepresenteerd bij de be-
groting 2016. 
 
Tenslotte merken wij op dat er sprake is van een vrijval van € 7,45 miljoen incidenteel in 2015 als  
gevolg van de afwikkeling van het general escrow fund bij Verkoop Vennootschap B.V. (voorheen 
Essent). Omdat we ook dit bedrag direct toevoegen aan de Financieringsreserve, bedraagt het saldo 
van deze reserve na vaststellen van deze bestuursrapportage € 75,3 miljoen. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 november 2015, kenmerk 
46/3.1/201500; 
 
 
BESLUITEN:   
 
1. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen 
2. De 4e Begrotingswijziging 2015 vast te stellen 
3. De 1e Begrotingswijziging 2016 vast te stellen 
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Provinciale Staten voornoemd, 
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Inleiding 
 
Hierbij ontvangt u de (2e) Bestuursrapportage 2015. Wij spraken met u af om de 2e 
bestuursrapportage in de tijd op te schuiven en deze te combineren met de 2e financiële actualisatie 
en de behandeling van deze gecombineerde rapportage te plannen voor de Statenvergadering van 16 
december 2015. De 1e bestuursrapportage 2015 was overigens gecombineerd met de voorjaarsnota 
2015. 
 
In navolging van de begroting 2016 hebben we ook voor de bestuursrapportage de programma 
indeling 2015 omgezet naar de nieuw structuur met 8 programma’s. Hierdoor sluiten we met deze 
rapportage beter aan bij de nieuwe begroting. 
 
Na deze inleiding treft u het totale financiële perspectief aan voor de provincie. Vervolgens worden per 
programma de beleidsafwijkingen aangegeven. Geheel in lijn met eerdere bestuursrapportages 
worden de beleidsopgaven waarop wij beleidsmatige afwijkingen constateren daarin gemarkeerd en 
worden deze vervolgens kort toegelicht. 
 
Wij werken ook deze keer met herkenbare symbolen, zodat snel inzichtelijk is waar de afwijkingen zich 
voordoen en wat de status van de afwijking is. 
 

  =doelen/resultaten verlopen als gepland 
  

  = opletten er is vertraging bij realisatie van de doelen/resultaten 
 

  = doelen/resultaten worden niet gerealiseerd 
 
In de tabel wordt in kolom “mutatie financieel” aangegeven of binnen de betreffende beleidsopgave 
het begrote bedrag wordt aangepast. In de 4e begrotingswijziging 2015 (bijlage 1) wordt vervolgens 
nader toegelicht wat de reden van de aanpassing is. In de begrotingswijziging wordt per 
beleidsopgave een toelichting gegeven op de aard, omvang en samenstelling van de financiële 
afwijkingen. Overeenkomstig de met u gemaakte afspraken worden mutaties kleiner dan € 50.000 niet 
toegelicht maar zijn deze verzameld in een verzamel/restpost per programma. Begrotingswijzigingen 
met betrekking tot de jaren 2016 en verder zijn vermeld in de 1e begrotingswijzging 2016 (bijlage 2). 
 
In deze bestuursrapportage constateren wij dat op diverse beleidsterreinen, diverse middelen vrij 
vallen, dat middelen doorgeschoven of overgeheveld moeten worden en dat er substantiële bedragen 
aan de reserves worden toegevoegd. Dit is een trend die wij reeds langere tijd herkennen in de 
diverse rapportages. Enkele belangrijke oorzaken liggen in het feit dat als gevolg van projectmatig 
werken (zowel intern als extern) de jaargrens die voor onze planning & control hard is, voor dergelijke 
projecten niet als harde datum geldt. Dit speelt onder andere in de beleidsvelden waar grootschalige 
meerjarige projecten in natuur, infrastructuur of bodemsanering worden gerealiseerd. Daarnaast zijn 
we als gevolg van onze positie midden in de maatschappij en de wens vooral samen met de 
omgeving zaken op te pakken, ook erg afhankelijk van tempo en slagkracht van onze partners in 
dergelijke samenwerkingen. We hebben daarnaast het vermoeden dat er de afgelopen periode ook 
sprake is van een afgenomen financiële en organisatorische slagkracht bij gemeenten en andere 
partijen als gevolg van de economisch mindere periode en zware inspanningen op het terrein van 
decentralisatie van Rijkstaken. Tot slot kunnen we ook niet  ontkennen dat onze ambities soms  wat 
groter zijn dan dat de realiteit aan kan.  
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We denken dat  door het aanpassen en aanscherpen van ons financieel instrumentarium en het beleid 
met betrekking tot reserves en voorzieningen, overhevelingen en activeren en afschrijven,   we 
scherper kunnen sturen. In het kader van de verdere financiële doorlichting zullen wij richting de 
voorjaarsnota 2016 met nadere voorstellen komen om hier vorm en inhoud aan te geven. 
 
Aan de andere kant zien we hogere inkomsten. Als gevolge van de “trap op trap af ”systematiek  
ontvangen we een hogere algemene uitkering uit het provinciefonds dan verwacht (september-
circulaire provinciefonds 2015). In de lijn van ons collegeprogramma om scherper te ramen wijzigen 
we nu de benadering van de raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds. We hebben in 
deze rapportage de afslag (correctie) in de raming van de algemene provinciefondsuitkering wegens 
behoedzaamheid laten vervallen. Dat was een correctie waarmee we op voorhand inspeelden op een 
mogelijk tegenvallende uitkering. Nu het economisch beter gaat in Nederland en we in de september 
circulaire een duidelijke trendbreuk waarnemen ten aanzien van het uitgavenniveau van het Rijk en dit 
de komende jaren weer zal stijgen, vinden we de nieuwe handelwijze beter recht doen aan ons eigen 
streven scherper te ramen. Wij hebben u hierover reeds uitgebreid geïnformeerd. De vrij besteedbare 
ruimte wordt, op dit punt, dus maximaal gepresenteerd. Als de vrij besteedbare ruimte volledig wordt 
ingezet lopen we wel een hoger risico dan voorheen. Wij kiezen echter voor volledige transparantie en 
het scherper ramen van posten in de begroting zowel aan de uitgaven als de inkomsten zijde. 
 
De lijn in ons collegeakkoord en de uitwerking daarvan in de nota van aanbieding bij de begroting 
2016, is dat wij incidentele voordelen en rekeningresultaten toevoegen aan de Financieringsreserve, 
totdat die de gewenste minimale omvang van € 80 miljoen weer heeft bereikt. Structurele 
overschotten worden toegevoegd aan de vrije bestedingsruimte zoals deze in de begroting is 
opgenomen. Overeenkomstig die lijn wordt het incidentele voordelige saldo in 2015 van bijna € 2,9 
miljoen geheel toegevoegd aan de Financieringsreserve. De voordelige saldi als gevolg van deze 
bestuursrapportage in de jaren 2016 t/m 2019 bedragen respectievelijk € 3,4 miljoen, € 2,5 miljoen, € 
4,7 miljoen en €7,9 miljoen en  komen bij de reeds vrije bestedingsruimte in die jaren zoals 
gepresenteerd bij de begroting 2016. 
 
Tenslotte merken wij op dat er sprake is van een vrijval van € 7,45 miljoen incidenteel in 2015 als 
gevolg van de afwikkeling van het general escrow fund bij Verkoop Vennootschap B.V. (voorheen 
Essent). Omdat we ook dit bedrag direct toevoegen aan de Financieringsreserve, bedraagt het saldo 
van deze reserve na vaststellen van deze bestuursrapportage € 75,3 miljoen. 
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Financieel perspectief 2015-2019 
Startsituatie  
Voor het schetsen van het financiële perspectief is uitgegaan van het perspectief zoals dat is 
weergegeven op bladzijde 20 van de Nota van Aanbieding bij de begroting 2016.  
 
Financieel perspectief  2015 2016 2017 2018 2019 
Begroting 2015, na 2e Financiële 
actualisatie 2014 

196.123 -3.617.392 -2.452.314 -1.636.991 -843.665 

Uitvoering moties Begroting 
2015; 2e Begrotingswijziging 
2015 

-625.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

Rekeningresultaat 2014 2.050.970     
Vrije bestedingsruimte exclusief 
2e Begrotingswijziging 2015 

 5.382.600 6.795.100 6.795.100 6.795.100 

Resultaat Voorjaarsnota 2015 
(3e begrotingswijziging) 

4.934.497 65.000 -303.440 -248.309 -457.209 

Resultaat autonomen 
ontwikkelingen Begroting 2016 

 1.034.569 1.461.953 1.514.251 1.067.258 

Intensiveringen  -7.942.500 -8.980.000 -8.585.000 -8.485.000 
Eerste fase financiële 
doorlichting 

 5.182.491 4.982.491 5.282.491 5.882.491 

Verrekening met algemene 
reserve -6.556.590 
Vrije bestedingsruimte  0 54.768 1.453.790 3.071.542 3.908.975 
 
Resultaat 2e Bestuursrapportage  
Het voordelige resultaat van deze bestuursrapportage voor 2015 bedraagt ruim € 2,9 miljoen. 
Hieronder is het financieel perspectief weergegeven en is aangegeven hoe het saldo (meerjarig) is 
opgebouwd. Dit beeld is een momentopname . We zijn overeenkomstig onze financiële afspraken in 
het collegeakkoord bezig met de verdere en continue financiële doorlichting van de begroting. Dat 
leidt in deze bestuursrapportage al tot een substantieel voordelig resultaat. We gaan uiteraard door op 
deze ingeslagen weg en naar verwachting zullen in de jaarrekening de volgende resultaten voor wat 
betreft de begroting zichtbaar worden. De eerste resultaten uit de financiële doorlichting van reserves 
en voorzieningen verwachten we bij de voorjaarsnota 2016 te kunnen presenteren. 
 
Opbouw van het resultaat 
De financiële mutaties die samen het voordelige resultaat van € 2,9 miljoen vormen zijn hieronder 
opgenomen. In de toegevoegde bijlage 4ee begrotingswijzing 2015, zijn de nadere onderbouwingen 
van deze mutaties per beleidsopgave beschreven. Per regel is in het overzicht aangegeven binnen 
welke product de toelichtingen in de begrotingswijziging zijn opgenomen. 
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Opbouw saldo 
Bestuursrapportage 2015 

2015 2016 2017 2018 2019   

Bijdrage noordelijke rekenkamer -27.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 1.1 

Restitutie fractievergoedingen 70.000     1.1 

Eindafrekening NRK 2014 14.000     1.1 

TT toezegging 112.500     2.5 

Vervoer vluchtelingen -80.000     3.1 

Verkoop "overhoekjes" grond 34.707     3.3 

Financiering derden onderhoud 
N379 

10.000     3.3 

Achterwege blijven overdracht 
peilbeheer 

675.000     3.4 

Specifieke ontwikkelingen 
ruimtelijke kwaliteit 

100.000     4.1 

Budget ruimtelijk ontwerp 100.000     4.1 

Frictiekosten tot stand brengen 
RUD 

300.000     5.2 

Externe veiligheid 96.000     5.2 

Kosten vrijwillige bodemsanering 100.000     5.3 

Vrijval bodemsanering 414.000 PM PM PM PM 5.3 

Schimmelproblematiek Noordelijk 
archeologisch depot 

-160.000     6.2 

Transitiekosten sociale 
instellingen 

239.124     6.3 

Indexering bijdrage aan Prolander 0 -98.050 -149.871 -174.941 -264.182 7.4 

Dividend BNG -50.894     8.1 

Lagere renteopbrengsten -250.000     8.1 

Vaststellingsovereenkomst BTW 
ILG 

1.724.547     8.1 

Septembercirculaire uitkering 
provinciefonds 

-1.116.570 3.602.336 2.678.444 4.935.452 8.225.620 8.1 

Minder gebruik budget 
arbeidsvoorwaarden 

100.000     8.2 

Inkomst wegens Dienstverlening 
aan RUD 

60.800     8.3 

Vrijval uit onderhoudsvoorziening 
Drents Museum 

61.723     8.1 

Kosten huur derden provinciehuis  230.897 -43.270 -43.270 -43.270 -43.270 8.1 

Grafische diensten ICT kosten 50.000     8.1 

Extra storting APPA voorziening -650.000     8.1 
Lagere kosten wachtgeld 
gedeputeerden 

83.500     8.1 

Lagere kosten WW uitkeringen 
medewerkers 

75.000     
8.1 

Opbrengst detachering 53.365     8.1 
Afwikkeling voorgaand boekjaar  524.909     Div 

Overige mutaties 40.000     8.1 

Resultaat Bestuursrapportage 
2015 (4e wijziging 2015 en 1e 
wijziging 2016) 2.935.608 3.446.016 2.470.303 4.702.241 7.903.168 

  

Toevoeging aan 
Financieringsreserve 2.935.608         

  

Vrije bestedingsruimte na 2e 
Bestuursrapportage 2015 0  3.500.784 3.924.093 7.773.783 11.812.143 
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Enkele van de grotere posten lichten we hier nu toe, te weten: 
1. Peilbeheer: Het overdragen van het Peilbeheer aan waterschappen kost € 675.000. In de 

Nota van Aanbieding bij de begroting 2016 zijn we er voor de jaren 2016-2019 vanuit gegaan 
dat de overdracht voorlopig niet zal plaatsvinden. We hebben in die jaren het bedrag dan ook 
niet meer opgenomen als verwachte last. Geheel in lijn daarmee kan ook in 2015 het bedrag 
nu vrijvallen. 

2. Frictiekosten RUD: Het geraamde krediet voor het opvangen van eenmalig nakomende 
kosten om de oprichting van de RUD te realiseren is niet in volle omvang nodig.  

3. Bodemsanering. Uit de middelen voor de bodemsanering betaalden we in het verleden een 
deel van de apparaatskosten die zijn toe te rekenen aan de bodemsanering. De 
werkzaamheden zijn overgedragen aan de RUD en het geraamde bedrag voor 
apparaatskosten kan vrijvallen. Afhankelijk van de omvang van de jaarlijkse werkzaamheden 
van de RUD zal deze vrijval jaarlijks kunnen optreden.  

4. Rente: De huidige extreem lage rentestanden (0% bij de schatkist) leiden tot een verdere 
aframing van onze rentebaten. 

5. BTW ILG: Er is een vaststellingsovereenkomst gesloten en daardoor valt een eenmalige post 
vrij. 

6. Provinciefonds: Als gevolg van de nieuwe gegevens uit de september circulaire voorzien we 
voor 2015 nog een daling ten opzichte van de huidige raming. Voor de komende jaren echter 
zien we een forse toename van de algemene uitkering. Daarnaast hebben we deze post 
scherper en hoger geraamd door geen behoedzaamheidscorrectie meer in te bouwen. 

7. APPA pensioen: Als gevolg van nieuwe leeftijdstabellen (hogere levensverwachting) en de 
aanhoudend lage rendementsverwachtingen, moeten we in lijn met alle andere 
pensioenvoorzieningen, aanzienlijk meer storten in deze pensioenregeling om de uitkeringen 
te kunnen blijven garanderen. Dit is in lijn met de gemaakte afspraken rond de toegezegde 
pensioenen. 

8. Afwikkeling verplichtingen (totaal € 524.909): In het kader van de eerste fase van de financiële 
doorlichting zijn diverse oudere verplichtingen vrijgevallen. Dit doet zich voor bij de producten 
3.3, 4.1, 5.1, 6.2, 7.4, 8.1 en de kostenplaatsen. De is onder andere een gevolg van 
subsidiebeschikkingen die niet geheel tot uitbetaling leiden.  

 
Wij stellen voor het voornamelijk incidentele positieve saldo van 2015 van deze Bestuursrapportage te 
storten in de financieringsreserve. Met u spraken wij immers af om incidentele meevallers en positieve 
rekeningresultaten te gebruiken voor het op peil brengen en houden van de risicoreserve, de 
algemene reserve (€ 5 miljoen) en tenslotte als aan beide voorwaarden is voldaan, te storten in de 
financieringsreserve totdat de afgesproken bodemstand van € 80 miljoen weer is bereikt. De positieve 
saldi van de jaren 2016 t/m 2019 zijn structureel van karakter en daarom voegen wij deze toe aan de 
vrije bestedingsruimte. 
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Verloop Reserve voor algemene doeleinden en Financi eringsreserve 
 

050001 Reserve voor algemene doeleinden 
     Verloop 2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo aanvang jaar (1) 21.285.331 19.971.921 5.271.921 5.271.921 5.271.921 

Primitief Begrote onttrekking + 1e wijziging (2) 7.838.322 14.700.000 

Primitief Begrote toevoeging (3) 0 

Bestemming resultaat rek. (4) 2.050.970 

Resultaat uitvoering moties Begroting 2015 -460.555 

Resultaat Voorjaarsnota (5) 4.934.497 

Saldo einde jaar (1-2+3 t/m 5 19.971.921 5.271.921 5.271.921 5.271.921 5.271.921 

 
  
060221 Financieringsreserve 

Verloop 2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo aanvang jaar (1) 95.453.742 105.842.663 75.342.663 75.342.663 75.342.663 

Begroting 2016 primitief -30.500.000 

Bestuursrapportage storting vrijval Escrow 7.453.313 

Resultaat Bestuursrapportage 2015 2.935.608 

Saldo einde jaar (1-2+3 t/m 5 105.842.663 75.342.663 75.342.663 75.342.663 75.342.663 

 
Reservemutaties 
Hieronder staat een totaal overzicht van alle reservemutaties, waarbij de negatief opgenomen 
bedragen een verlaging van de reserves inhouden en positieve bedragen een toevoeging aan de 
betreffende reserves betreft. Per saldo wordt een bedrag van € 31,3 miljoen (exclusief de storting van 
het saldo van deze bestuursrapportage en de voorstellen voor overheveling) aan de reserves 
toegevoegd. Ook hier geldt dat per mutatieregel in het overzicht is aangegeven binnen welke product 
de toelichtingen in de begrotingswijziging is opgenomen. 
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Reserve mutaties 
Bestuursrapportage 2015 (4e 
begrotingswijziging+1e wijz 
2016) 

2015 2016 2017 2018 2019   

Reserve natuurbeleid -250.000 -250.000       7.2 
Reserve natuurbeleid 3.169.000         7.4 
Cofinancieringsreserve Europa 3.300.000         1.3 
Reserve Financieringsfonds 
Drenthe 

4.000.000 -4.000.000       2.2 

Reserve Financieringsfonds 
Drenthe 

7.453.313         8.1 

Reserve versterking economische 
structuur 

1.000.000         2.2 

Reserve versterking economische 
structuur 

200.000 -200.000       2.3 

Egalisatiereserve voormalig BDU 
verkeer en vervoer 

  97.003 96.528 97.664 97.586 8.1 

Reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 

5.065.894 -2.565.894 -2.500.000     3.1 

Reserve opvang revolverend 
financieren 

-125.000         3.1 

Egalisatiereserve wegen en 
vaarwegen 

250.000 -250.000    3.3 

Reserve opvang revolverend 
financieren 

68.400         8.1 

Reserve beheer vaarweg Meppel-
de Punt 

-275.000         3.4 

Reserve regio specifiek pakket 5.423.617         3.5 
Reserve regio specifiek pakket 93.811         8.1 
Reserve Grondwaterheffing 99.000         4.2 
Reserve  provinciaal aandeel ILG 2.614.089 -2.327.873       7.4 
Reserve organisatie ontwikkeling -770.690         8.1 
Reserve mutaties 
Bestuursrapportage 2015 (4e 
begrotingswijziging+1e wijz 
2016) 

31.316.434 -9.496.764 -2.403.472 97.664 97.586   

 
Overhevelingen 
In de toelichting per programma treft u een aantal keren aan, dat een meevaller in de budgetten wordt 
geraamd voor 2015, waarbij wij voorstellen om het budget geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar 
2016 of later. In dat geval wordt het voordeel niet tot het financieel resultaat van het boekjaar 
gerekend, omdat de gelden alsnog worden besteed, zij het in een komend jaar.  
 
Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een zeer restrictief beleid. In principe 
vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor 
een integrale begrotingsafweging. Gelet op het meerjarenbegrotingsbeeld wordt een “nee-tenzij”-
principe ten aanzien van het overhevelen van budgetten van 2015 naar 2016 gevoerd. Er kunnen zich 
echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten 
geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2016 geen of onvoldoende 
middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2015 niet of slechts gedeeltelijk wordt benut. 
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Voor de beoordeling van de overhevelingen hebben wij een, met u vastgesteld, afwegingskader 
gehanteerd waarbij wij toetsen op: 

• de omvang van het budget 
• de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen 
• het incidentele karakter van het budget in 2015 
• lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2015 
• bijzondere (externe) omstandigheden 
• eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering  
• de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet 

overhevelen van middelen. 
 
Wij zijn van mening dat, met inachtneming van dit afwegingskader, er voldoende redenen zijn om u 
deze budgetoverhevelingen voor te stellen. Voor de toelichtingen op de individuele voorstellen 
verwijzen wij u naar de toelichtingen per programma. 
 
Saldi Reserve: Overhevelingen 
Bestuursrapportage 2015 (4e 
begrotingswijziging+1e 
wijziging 2016) 

2015 2016 2017 2018 2019   

Bijdrage zoetwaterproject 25.000 -25.000       4.2 
Projecten duurzame krimpregeling 500.000 -500.000       4.1 
Overheveling bodemsanering 2.780.886 -1.183.443 -1.597.443     5.3 
overheveling DU uitkering 
anticipeerregio 

45.000 -45.000       7.2 

Intensivering 
dienstverleningsbudget 2017 

42.000 -42.000       1.2 

Uitvoering fietsnota (ged) 100.000   -100.000     3.2 
Aanpassing kasritme structuurvisie 
Leek Roden 

705.000 -345.000 -345.000 -15.000   4.1 

DU revitalisering bedrijventerrein 
Meppel 

242.243 -242.243       2.2 

Middelen interbestuurlijk actieplan 
bevolkingsdaling 

30.000 -30.000       2.3 

Saldi Reserve: Overhevelingen 
Bestuursrapportage 2015 (4e 
begrotingswijziging+1e 
wijziging 2016) 

4.470.129 -2.412.686 -2.042.443 -15.000 0   

 
Resultaat financiële doorlichting (voorheen: stofka m) 
We hebben voor deze rapportage uitvoerig onderzoek gedaan naar de afwikkeling van onder andere 
verplichtingen uit voorgaande jaren. Dit onderzoek heeft erin geresulteerd dat oude verplichtingen zijn 
afgeboekt dan wel nagekomen opbrengsten zijn ontvangen voor een totaal bedrag van € 524.909. Dit 
bedrag maakt onder de omschrijving “afwikkeling voorgaand boekjaar” onderdeel uit van het resultaat. 
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Voortgang begroting 
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Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
PS: Drenthe goed 
bestuurd door goed 
functionerend, 
bestuurskrachtig, 
betrouwbaar 
openbaar bestuur 
met integere 
bestuurders 

        
X 

GS: Goed 
functionerend, 
bestuurskrachtig, 
betrouwbaar 
openbaar bestuur 
met integere 
bestuurders 

              
 

De provincie Drenthe 
is zichtbaar door 
klantgericht, 
interactief en 
toegankelijk te 
handelen 

         
X 

Goede 
samenwerking met 
partners en 
belangenbehartiging 
voor Drentse 
stakeholders 

              
X 

 
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht , interactief en toegankelijk te handelen 
Op basis van het Klanttevredenheidsonderzoek en het telefonisch Bereikbaarheidsonderzoek 
zijn verbetervoorstellen geformuleerd en vastgesteld. Projectmatige aanpak Kanalenstrategie is 
afgerond, in een overdrachtsdocument zijn aandachtspunten voor vervolg opgenomen. Deze en 
andere aangelegenheden worden meegenomen in het programma Dienstverlening. Het plan hiervoor 
is gereed en er is overeenstemming over een programmatische vorm en aanpak. Doel van het 
programma is het klantgerichter maken van de provincie en daarmee het realiseren van onze visie op 
dienstverlening. 
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Programma 2. Regionale economie 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Realiseren van een groene 
en duurzame economie 

           
 

Vergroten 
concurrentiepositie van 
Drenthe 

      
X 

Investeren in 
kennisontwikkelingen en een 
bestendige arbeidsmarkt 

           
X 

Breedband op het Drentse 
platteland 

           
 

Versterken van de 
vrijetijdseconomie 

      
X 

 
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 
Het tot nu toe ingezette beleid begint effect te krijgen. Tegelijkertijd verloopt de realisatie van de 
beoogde resultaten langzamer dan verwacht. Dit komt enerzijds door de terughoudendheid van 
werkgevers om te investeren en anderzijds omdat niet alle beoogde resultaten voldeden aan een 
vraag vanuit het bedrijfsleven.  
 
Zo bleek bij nader inzien dat er geen behoefte was aan één centraal Ondernemersportal.  
Het concept "Ondernemersfabriek" in het kader van het TOP-programma Drenthe is inmiddels echter 
in volle gang en na Assen is de tweede fabriek in Emmen operationeel. Wij gaan door met de 
ontwikkeling van de start-up infrastructuur in Drenthe. 
 
Op noordelijke schaal hebben we in 2015 een aantal regelingen ter bevordering van innovatie bij het 
MKB gefinancierd. Deze instrumenten zijn bedoeld om MKB in staat te stellen makkelijker te kunnen 
innoveren.  
 
De eerste tender in het kader van het nieuwe EFRO programma is uitgevoerd en beschikt. Dit is later 
dan oorspronkelijk gepland. 
 
Versterken van de vrijetijdseconomie 
Het aantal overnachtingen is gedaald in 2014 en daarmee ook de bestedingen. 
 
Er is een ontwikkelingsstrategie voor LEADER (2015) geschreven, met een focus op de 
vrijetijdseconomie. Speerpunten in het programma: kwaliteitsverbetering van verblijfsaccommodaties,  
gezamenlijke promotie (meer gebiedsgericht),- nieuw onderscheidend aanbod.Uitvoering van het 
programma start in 2015 t/m 2020 (budget ruim 8 miljoen). 
 
De werkgelegenheid is in 2014 licht gedaald. 
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Programma 3. Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Bereikbaar Drenthe  

      
X 

Mobiliteit op maat 
           

X 

Fietsen 
      

 

Verkeersveilig 
Drenthe             

X 

Het beheren en 
onderhouden van de 
wegen op een 
afgesproken 
kwaliteitsniveau 

           
X 

Het beheren en 
onderhouden van de 
vaarwegen op een 
afgesproken 
kwaliteitsniveau 

           
X 

Regio Specifiek 
Pakket      

X 

 
Bereikbaar Drenthe   
Ongelijkvloerse aansluiting Exloo  
Wordt gerealiseerd in 2016. De planologische procedure heeft meer tijd gekost. 
 
Transferium de Punt 
Nut en Noodzaak onderzoek wordt in oktober in de staten behandeld. In afwachting daarvan nog geen 
verdere uitwerking van de plannen. 
 
Fietsen  
Veilige fietsoversteek Brunlaan (fietstunnel) 
Realisatie in 2016. De planologische procedure is nog niet afgerond. 
 
Veilige fietsoversteek Tynaarlo (rotonde) 
Realisatie in 2016. De planologische procedure is nog niet afgerond. 
 
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afge sproken kwaliteitsniveau  
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van een ander soort belijning op fietspaden in 
verband met zichtbaarheid. Dit was niet in de oorspronkelijke planning meegenomen. Hieruit zijn geen 
extra kosten te verwachten.  
 
Regio Specifiek Pakket 
Vertraging in de planologische procedure m.b.t. de reconstructie aansluiting Emmen West. 
Realisatiefase start in 2017; gereed 2018. 
De planuitwerkingsfase van de spoorverdubbeling bij Station Emmen-Zuid 
duurt langer. Realisatiefase start in 2016; gereed 2017.Besluitvorming over de eventuele partiële 
verdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam, of andere maatregel vindt plaats in 2016; dan meer 
duidelijkheid over de vervolgstap. 
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Programma 4. Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling & waterbeheer 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen 
en werken 

      
X 

Klimaatbestendig watersysteem 
voor landbouw, natuur en 
wonen 
 

 
 
           

 

Schoon grond- en oppervlakte 
water voor mens, natuur, 
landbouw en 
drinkwatervoorziening 

 
 
 

X 

 
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat v oor wonen en werken  
Wat betreft de monitoring ontwikkeling woningvoorraad ten behoeve van regionale woonvisie, loopt er 
een woningbehoefte onderzoek voor de regio Groningen-Assen. Op basis hiervan wordt de monitoring 
woningbehoefte versus woningvoorraad Drenthe breed begin volgend jaar opgestart.  
 
Wat betreft de lokale ontwikkelstrategie ZW-Drenthe zorgen de landelijke selectiecommissie en de 
afspraken met de Raad voor ondernemend Nederland (RVO) voor vertraging. 
 
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuu r, landbouw en drinkwatervoorziening  
Gebiedsontwikkeling Ruinen-Uffelte is tenminste vertraagd. Het Bestuurlijk Overleg heeft gevraagd 
om een tussen-analyse. Er worden meerdere varianten verkend.  
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Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie 

financieel 
In 2050 produceren we in 
Drenthe minstens zoveel 
hernieuwbare energie als we 
aan energie gebruiken 
(Energieneutraal) 

      
X 

In Drenthe behoud en 
verbetering van de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit tot 
tenminste het niveau van de 
wettelijke milieueisen 

      
X 

De bodem en ondergrond 
worden zo beheerd en benut 
dat deze ook voor volgende 
generaties hun culturele, 
ecologische en economische 
kracht behouden 

      
X 

 
 
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel he rnieuwbare energie als we aan energie 
gebruiken (Energieneutraal) 
De doelstelling is de maatschappelijke opgave voor alle partners samen, waarbij wij onze bijdrage 
leveren. Het realiseren van de opgave is mede afhankelijk van de inzet van onze partners. 
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Energietransitiepark Midden-Drenthe en de productie van 
geothermie. Zie ook aangepaste formulering van de doelstelling in de begroting van 2016. 
 
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het 
niveau van de wettelijke milieueisen  
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Door loopt vertraging op, omdat er op dit moment vanuit de 
netwerkpartners te weinige concrete voorstellen zijn ingediend. 
 
De kwaliteit van data moet verder worden onderzocht om SWUNG-2 te implementeren. 
 
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut d at deze ook voor volgende generaties 
hun culturele, ecologische en economische kracht be houden 
Het POP3 heeft landelijk vertraging opgelopen en in 2015 niet in werking getreden. De projecten die 
hiervoor in voorbereiding zijn, zijn daardoor ook nog niet beschikt en gestart. 
 
Vanwege economische ontwikkelingen is er veel aandacht geweest voor kleinere bodemsaneringen. 
Bij de grotere saneringen is er vanwege locatiespecifieke redenen vertraging opgetreden (zie ook 
toelichting bij financieel deel). 
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Programma 6. Cultuur 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Cultuur speelt een 
belangrijke rol in 
economische en 
ruimtelijke 
ontwikkelingen 

 
 

Het vertellen en 
zichtbaar maken van 
het verhaal van 
Drenthe en het 
zoeken naar nieuwe 
manieren om dat 
verhaal te vertellen 

 
X 

Een sociaal cultureel 
klimaat waarin 
toonaangevende 
kunst en 
cultuuruitingen een 
plek hebben en waar 
mensen aan mee 
kunnen doen  

 
X 
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Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Biodiversiteit 
behouden en 
versterken 
(beschermen en 
herstellen)  

      
X 

Een aantrekkelijk en 
beleefbaar Drenthe 
met een goed 
economisch en 
maatschappelijk 
perspectief  

      
X 

Landbouw en 
agribusiness        

 

Dynamisch Drenthe  
            

 

 
Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen e n herstellen)  
Er is gewacht op de inwerkingtreding van de PAS. De beheerplannen gaan vanaf het najaar 2015 de 
vaststellingsprocedure in. 
 
Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goe d economisch en maatschappelijk 
perspectief 
Met betrekking tot het Holtingveld merken wij op dat de start van de aanbesteding van het 
informatiecentrum op bezwaren stuit en vertraging op loopt. Bij Spier-Moraine is het realiseren van de 
benodigde grondaankoop op vrijwillige basis nog niet gelukt. Voorts merken wij op dat er nog geen 
akkoord is van het Landelijk Selectiecomite op het Leaderprogramma in Zuidwest. 
 
Landbouw en agribusiness. 
Voor de financiering is de doelstelling gekoppeld aan POP3 waarvan de openstellingen nog niet 
gereed zijn. Wel vindt op dit moment al actief projectontwikkeling plaats. 
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Programma 8. Middelen 
 
Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 
Een financieel gezonde 
organisatie      

X 

Een resultaatgerichte, 
kwalitatief hoogstaande en 
dienstbare organisatie  

         
 

Goed werkgeverschap en 
adequaat middelenbeleid      

 

(Facilitaire/ondersteunende) 
dienstverlening en 
voorzieningen die passen 
bij de behoeften van de 
organisatie  

           
X 

Volledig overzicht van wat 
de afzonderlijke reserves 
en voorzieningen zijn  

     
X 

 
Een financieel gezonde organisatie 
Op het gebied van de treasury zijn er in de huidige markt  weinig aantrekkelijke kansen om een naar 
de toekomst evenwichtige en rendabele portefeuille op te bouwen. 
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Bijlage 1: 4 e begrotingswijziging 2015  

  

Programma en Producten 2015 2016 2017 2018
Programma 1. Kwaliteit openbaar 
bestuur
Lasten

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd -70.000 0 0 0

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor 
Drenthe

-3.300.000 0 0 0

Restpost -15.000 0 0 0

Baten

Restpost -14.000 0 0 0

Programma 2. Regionale economie

Lasten
Product 2.2 Versterken regionale 
innovatiekracht

-5.242.243 0 0 0

Product 2.3 Optimale aansluiting 
bedrijfsleven, kennis, onderw ijs en 
arbeidsmarkt

-1.045.745 0 0 0

Product 2.5 Vrijetijdseconomie -112.500 0 0 0

Baten
Product 2.3 Optimale aansluiting 
bedrijfsleven, kennis, onderw ijs en 
arbeidsmarkt

845.745 0 0 0

Programma 3. Regionale 
bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer
Lasten
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar 
vervoer)

-4.916.063 0 0 0

Product 3.2 Verkeersveiligheid -100.000 0 0 0

Product 3.3 Wegen -250.000 0 0 0

Product 3.4 Vaarw egen -300.000 0 0 0

Product 3.5 Integrale gebiedsontw ikkeling 
(Assen, Coevorden, Emmen)

-5.423.617 0 0 0

Restpost 4.668 0 0 0

Baten
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar 
vervoer)

55.169 0 0 0

Product 3.4 Vaarw egen -100.000 0 0 0

Restpost -55.707 0 0 0

Programma 4. Duurzame ruimtelijke 
ontw ikkeling & waterbeheer

Lasten

Product 4.1 Ruimtelijke ontw ikkeling -1.351.300 0 0 0

Product 4.2 Grondw ater en 
w aterhuishouding (incl. w aterschappen en 
peilbeheer)

-99.000 0 0 0

Restpost -54.567 0 0 0

Baten

Product 4.1 Ruimtelijke ontw ikkeling -53.700 0 0 0

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Lasten

Product 5.1 Energie -159.447 0 0 0

Product 5.2 Milieu -300.000 0 0 0

Product 5.3 Bodemontw ikkeling -6.319.080 0 0 0

Restpost 40.000 0 0 0

Baten

Product 5.2 Milieu -136.000 0 0 0

Product 5.3 Bodemontw ikkeling 2.997.000 0 0 0

Programma 6. Cultuur

Lasten

Product 6.2 Erfgoed 160.000 0 0 0

Product 6.3 Cultuur en maatschappij -239.124 0 0 0

Restpost -27.329 0 0 0

Programma 7. Dynamiek in 
leefomgeving
Lasten

Product 7.2 Plattelandsontw ikkeling 250.000 0 0 0

Product 7.4 Natuur en landschap -1.276.971 0 0 0

Baten

Product 7.4 Natuur en landschap -5.036.589 0 0 0

Programma 8. Middelen

Lasten
Product 8.1 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen

1.077.723 0 0 0

Product 8.2 Personeel en organisatie -100.000 0 0 0

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -399.423 0 0 0

Product 8.4 Reserve mutaties 33.212.467 0 0 0

Restpost 130.339 0 0 0

Baten
Product 8.1 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen

-7.536.607 0 0 0

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -3.997 0 0 0

Product 8.4 Reserve mutaties 5.367.704 0 0 0

Restpost -102.806 0 0 0

0 0 0 0
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Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur   
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging    

  8.715.919 5.989.919 5.990.759 5.991.628 
Baten voor wijziging    

  -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo voor wijziging 
 

   

  8.696.279 5.970.279 5.971.119 5.971.988 

              

Lasten wijziging   
              Product 1.1 Drenthe goed bestuurd  
                Beleidsopgave          
 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met 

integere bestuurders 

                  Eco.cat.   -70.000 0 0 0 

    Subsidie    

              
Vergoeding Fractiewerkzaamheden 
De verwachting is dat bij het vaststellen van de verantwoording fractievergoeding over de periode 2014 en 1e kwartaal 2015 
een bedrag van € 70.000,-- door de verschillende fracties terugbetaald dient te worden. Hierdoor ontstaat een incidenteel 
voordeel in 2015. 

              
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe  
                Beleidsopgave          
 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen 

                  Eco.cat.   0 0 0 0 

    Inkoop    
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe  
                Beleidsopgave          
 Goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders 

                  Eco.cat.   -3.300.000 0 0 0 

    Subsidie    

               
Cofinanciering Europa 
In verband met de vertraagde start van de Europese programma's (externe oorzaak) start een aantal projecten en daarmee  
ook de financiering, later dan verwacht (€ 800.000,--). Daarnaast was er € 2,5 miljoen uit de vrije ruimte 2014 toegevoegd aan 
het budget Europese cofinanciering 'uitwerking gecoördineerde meerjarenaanpak Europa'. Het is niet gelukt om het extra 
opgenomen bedrag van 2,5 miljoen in 2015 voor cofinanciering in te zetten. We stellen voor om dit bedrag, samen met het 
eerder genoemde bedrag van 800.000,--  toe te voegen aan de Cofinancieringsreserve Europa. 
  

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  -15.000 0 0 0 

 2   

              
Baten wijziging   
              Product 1.1 Drenthe goed bestuurd  
                Beleidsopgave          
 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met 

integere bestuurders 

                  Eco.cat.   0 0 0 0 

    Ontv. bijdragen    
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Baten  restpost   Aantal (2015)  -14.000 0 0 0 

 1   

              
     
Lasten na wijziging   5.330.919 5.989.919 5.990.759 5.991.628 
Baten na wijziging   -33.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo na wijziging 
 

  5.297.279 5.970.279 5.971.119 5.971.988 

              

Programma 2. Regionale economie   
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging    

  14.104.161 7.226.173 6.726.173 6.726.173 
Baten voor wijziging    

  -977.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo voor wijziging 
 

   

  13.126.216 7.193.973 6.693.973 6.693.973 

              

Lasten wijziging   
              Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht  
                Beleidsopgave          
 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 

                  Eco.cat.   -4.242.243 0 0 0 

    Inkoop    

              
Risicofinanciering MKB 
Voorgesteld wordt € 4.000.000,-- toe te voegen aan de reserve financieringsfonds Drenthe. Het budget is bedoeld voor het 
opstarten van NOM projects (Innovatiefonds Noord Nederland). Dit is onderdeel van de zogenaamde package deal tussen de 
provincies en het ministerie van economische zaken. De afronding hiervan lukt niet meer in 2015 en wordt  meegenomen bij de 
verkenning naar de koop van de aandelen door de drie provincies. Afronding wordt in 2016 verwacht. 
 
Herstructurering 
 

 
 
 bedrijventerreinen            

Voorgesteld wordt om het restant van de eerder ontvangen decentralisatie-uitkering voor herstructurering bedrijventerreinen 
zijnde € 242.243,--, over te hevelen naar 2016 om in te zetten voor de revitalisering van een bedrijventerrein in de gemeente 
Meppel. Wij gaan er van uit dat  de gemeente in de eerste helft 2016 een verzoek bij de provincie Drenthe indient. 

              
    Eco.cat.   -1.000.000 0 0 0 

    Subsidie    

              
Versterking economische structuur (VES). 
In 2015 zal naar verwachting  € 1.000.000,-- niet besteed gaan worden. Voorgesteld wordt € 1.000.000,-- toe te voegen aan de 
reserve VES om later in te kunnen zetten ten behoeve van de versterking van de economische structuur in Drenthe. 

              
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  
                Beleidsopgave          
 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   -860.795 0 0 0 

    Inkoop    

              Onderwijs en arbeidsmarkt 
Er is een vrijval  van € 184.950,-- op twee projecten gerealiseerd (zie baten 2.3). Deze zijn opnieuw beschikt. Wij willen het 
budget dan ook ophogen met 184.950,--.  
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Projectenbureau Drenthe.  
De werkzaamheden zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016, terwijl het bijbehorende budget geheel in 2015 was begroot. Dit 
betekent dat het budget 2015 ad. € 500.000,-- niet geheel wordt gebruikt. Voorstel is om het voordeel van € 200.000,-- terug te 
storten in de Reserve VES en het daar in 2016 weer uit te halen. 

              
Sectorplan vrijetijdssector Drenthe 
Van het Rijk is een bijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe toegezegd. De verwachting is dat dit geld slechts 
voor een beperkt deel wordt besteed in 2015. Wij stellen dan ook voor het restant, € 845.745,--, in 2016 op te nemen. 

              
    Eco.cat.   -184.950 0 0 0 

    Subsidie    

              
Onderwijs en arbeidsmarkt 
Er is een vrijval van € 184.950,-- op twee projecten gerealiseerd.. 

              
Product 2.5 Vrijetijdseconomie  
                Beleidsopgave          
 Versterken van de vrijetijdseconomie 

                  Eco.cat.   -112.500 0 0 0 

    Subsidie    

              TT-festival 
Voor de provinciale bijdrage aan het TT-festival is € 37.500,-- beschikt als bijdrage, terwijl een bijdrage van € 150.000,-- 
geraamd was (een bedrag dat via overheveling vanuit 2015 beschikbaar is). Zoals bij het overhevelen destijds is aangegeven 
komt het verschil van € 112.500,-- van de afrekening alsnog ten gunste van de algemene middelen. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0 

 0   

              
Baten wijziging   
              Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  
                Beleidsopgave          
 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   845.745 0 0 0 

    Ontv.subsidies    

              Sectorplan vrijetijdssector Drenthe 
Zie toelichting bij de lasten. 

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0 

 0   

              
     
Lasten na wijziging   7.703.673 7.226.173 6.726.173 6.726.173 
Baten na wijziging   -132.200 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo na wijziging 
 

  7.571.473 7.193.973 6.693.973 6.693.973 
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Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer   
              
   2015 2016 2017 2018 
Lasten voor wijziging    

  111.731.845 93.222.526 83.161.290 70.566.479 
Baten voor wijziging    

  -41.552.041 -38.215.623 -38.531.251 -38.531.251 
Saldo voor wijziging 
 

   

  70.179.804 55.006.903 44.630.039 32.035.228 

 
              

Lasten wijziging   
              Product 3.1 Bereikbaarheid (incl. openbaar vervoer)  
                Beleidsopgave          
 Bereikbaar Drenthe 

                  Eco.cat.   -5.000.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Projecten N34 
Het beschikbare budget wordt dit jaar niet meer besteed i.v.m. vertraging door de procedures bij Exloo en Klijndijk. Het bedrag 
van € 5.000.000,-- vloeit terug naar de Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 en wordt een volgend jaar 
ingezet. 

              
    Eco.cat.   -341.397 0 0 0  

    Subsidie    

              
Infrastructurele projecten BDU 
Bij het afrekenen van infrastructuur projecten vanuit eerdere jaren is een voordeel ontstaan van € 341.397,--. Dit is ontstaan 
doordat deze projecten goedkoper zijn uitgevallen en er minder aan de gemeenten uitbetaald hoeft te worden. Het voordeel 
vloeit terug naar de 'Voorziening BDU' waarin deze rijksmiddelen opgenomen zijn. 

              
  Beleidsopgave          
 Mobiliteit op maat 

                  Eco.cat.   330.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Treindienst voor het goederenvervoer naar Scandinavië 
Eind 2014 hebben wij besloten om samen met de gemeenten Emmen en Coevorden een garantstelling te verlenen aan de 
Bentheimer Eisenbahn AG ten behoeve van de ontwikkeling van een treindienst voor het goederenvervoer naar Scandinavië. 
Wij hebben daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 250.000,-- voor de periode van een jaar, waarbij 50% 
voor rekening komt voor de provincie Drenthe en 50% voor de beide gemeenten op basis van de finale afrekening. Wij 
financieren dit bedrag voor. Derhalve hebben wij dit bedrag gereserveerd binnen de Reserve opvang revolverend financieren. 
Wij verwachten dat deze garantstelling zal moeten worden omgezet in een betaling en stellen daarom voor om de reservering 
binnen de reserve om te zetten in een budget. 

              
Vervoer vluchtelingen 
Het budget wordt ten laste van de algemene middelen met € 80.000,-- opgehoogd in verband met de inzet van extra bussen op 
het traject Emmen-Ter Apel om de stroom vluchtelingen te kunnen vervoeren. 

              
    Eco.cat.   95.334 0 0 0  

    Subsidie    

              
Kosten spoor Emmen-Zwolle. 
Mede door eindafrekening van de uitvoeringskosten Vechtdallijnen 2013 en 2014 is er een nadeel ontstaan van € 95.334,--. Dit 
nadeel kan worden opgevangen binnen de middelen in de 'Voorziening BDU'. 
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Product 3.2 Verkeersveiligheid 

                Beleidsopgave          
 Verkeersveilig Drenthe 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Fietsnota 
Bij de vaststelling van de Fietsnota in 2014 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 – 2016 voor de uitvoering 
van de Fietsnota zelf en € 2,5 miljoen voor de regeling kwaliteitsverbetering fietspaden. Deze regeling heeft voor ruim € 7,5 
miljoen aan projecten opgeleverd. De verdeling van de € 500.000,-- in € 100.000,--, € 200.000,-- en € 200.000,-- was een ruwe 
verdeling over de eerste drie jaar. Voor de Fietsnota zijn  veel zaken in gang gezet of in voorbereiding. Ook via het nieuw 
opgerichte Fietsbureau “Op Fietse”. Inmiddels is er een veel betere inschatting van het benodigde bedrag per jaar. Een 
verdeling van € 100.000 per jaar lijkt nu een reëlere schatting om de verschillende initiatieven te kunnen realiseren. We stellen 
dan ook voor € 100.000,-- van 2015 over te hevelen naar 2017 (kasschuif). 

              
 
Product 3.3 Wegen 

 

                Beleidsopgave          
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

                  Eco.cat.   -250.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Onderhoud verharding  Nieuw Schoonebeek 
De onderhoudsuitgaven voor wegen laat een onderschrijding zien van € 250.000,-. Gelet op het feit dat het gaat om geld dat 
specifiek voor infrawerken bedoeld is wordt voorgesteld om dit te storten in de in te stellen egalisatiereserve wegen en 
vaarwegen. Dit bedrag wordt in 2016 ingezet voor het project Verharding Nieuw Schoonebeek. Dit project was gepland in het 
najaar 2015, maar is verschoven naar het voorjaar 2016.  
 

              
Product 3.4 Vaarwegen  
                Beleidsopgave          
 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

                  Eco.cat.   -300.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Onderhoud oevers Drentse Hoofdvaart 
Het onderhoud aan de oevers van de Drentse Hoofdvaart bij Meppel zou uitgevoerd worden in 2015 en 2016. Na afstemming 
met de gemeente Meppel over het verplaatsen van woonboten  is gezamenlijk besloten het gehele project in 2015 uit te 
voeren. We schatten hiervoor in 2015 nog € 375.000,-- nodig te hebben Dit bedrag wordt gedekt uit de bestemmingsreserve 
Meppel- De Punt. 

              
Peilbeheer waterschappen 
Voordeel in verband met achterwege blijven overdracht Peilbeheer aan waterschappen: € 675.000,--. Dit budget kan worden 
verlaagd. 

              
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)  
                Beleidsopgave          
 Regio Specifiek Pakket 

                  Eco.cat.   -5.423.617 0 0 0  

    Subsidie    

              
Bereikbaarheid Emmen Atalanta.  
De verwachting is dat er aanbestedingsvoordelen gerealiseerd worden bij de Hondsrugwegtunnel. De begrote provinciale 
bijdrage van € 2,6 miljoen in 2015 is niet nodig. Voorgesteld wordt € 2,6 miljoen toe te voegen aan de RSP-reserve. 

              
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden.  
Voor de Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden in 2015 stellen wij een budgetverhoging voor van 3,6 miljoen. Voor het  
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project Spoorbrug worden in 2015 meer kosten gemaakt (€ 1.800.000,--) dan begroot. Dit betreft een verschuiving van de 
besteding in de tijd. Het project blijft binnen de raming van het budget. Verder worden er aan de gemeente Coevorden voor de 
projecten Spoorboog en Stationsomgeving voorschotten verstrekt die we ramen op  € 1.800.000,--. Het   budget wordt gedekt 
door een onttrekking aan de reserve RSP. 

              
Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed).  
De gemeente stelt een ontwikkelingsstrategie locatie Hoofdstraat op. Hierin wordt de ambitie van de gemeente neergezet, 
waarmee investeerders lokaal, regionaal, nationaal en internationaal verleid worden om initiatieven te nemen. Dit leidt in 2015 
nog niet tot subsidiebijdragen. Voorgesteld wordt de begrote € 5.000.000,-- toe te voegen aan de RSP- reserve. 

              
Ruimtelijk Economisch Programma. 
In 2015 zijn drie beschikkingen afgegeven in het kader van REP. De niet bestede middelen, zijnde het restant van € 
1.423.617,--, is in 2015 niet nodig en vloeit terug naar de RSP-reserve. De verwachting is dat begin 2016 een beschikking in 
het kader van REP afgegeven gaat worden. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  4.668 0 0 0  

 2   

 
Baten wijziging   
              Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  
                Beleidsopgave          
 Bereikbaar Drenthe 

                  Eco.cat.   -65.894 0 0 0  

    Onbekend    

              
N34 
Door verkoop van gronden het kader van de N34 is een beperkte opbrengst ad € 65.894,-- gerealiseerd. Deze vloeit naar de 
Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 en wordt een volgend jaar ingezet. 

              
    Eco.cat.   341.397 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
BDU projecten 
Door voordelen bij het afrekenen van BDU projecten is € 341.397,-- minder budget nodig vanuit de 'Voorziening BDU'. 

              
  Beleidsopgave          
 Mobiliteit op maat 

                  Eco.cat.   -125.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Treindienst voor het goederenvervoer naar Scandinavië 
Zie tekst bij lasten product 3.1. De wijziging heeft betrekking op de bijdragen van de gemeenten. 

              
    Eco.cat.   -95.334 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Kosten spoor Emmen-Zwolle 
Mede door eindafrekeningen over 2013 en 2014 is € 95.334,-- meer nodig vanuit de 'Voorziening BDU'. 

              
Product 3.3 Wegen  
                Beleidsopgave          
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Onbekend    

    Eco.cat.   0 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    
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Product 3.4 Vaarwegen  
                Beleidsopgave          
 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Brugbediening op afstand 
Bij het aanleggen van glasvezelkabel, nodig voor bediening op afstand, wordt er ook glasvezel voor derden aangelegd. Ze 
doen hiervoor een bijdrage van € 100.000,--. 
 

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  -55.707 0 0 0  

 3   

              
      
Lasten na wijziging   100.746.833 93.222.526 83.161.290 70.566.479  
Baten na wijziging   -41.652.579 -38.215.623 -38.531.251 -38.531.251  
Saldo na wijziging 
 

  59.094.254 55.006.903 44.630.039 32.035.228  

              

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & wa terbeheer   
              
   2015 2016 2017 2018  
Lasten voor wijziging    

  8.514.365 1.963.944 1.962.223 1.960.502  
Baten voor wijziging    

  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000  
Saldo voor wijziging 
 

   

  7.804.365 1.253.944 1.252.223 1.250.502  

              

Lasten wijziging   
              Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Stimuleren ruimtelijke kwaliteit 
Gelet  op de nog te verwachten besteding/provinciale inzet kan voor het project Inzet op specifieke ontwikkelingen met  
€ 100.000,-- worden verlaagd. 

              
    Eco.cat.   -1.251.300 0 0 0  

    Subsidie    

              Duurzame krimpregeling.  
Er worden dit jaar nog zeven projecten beschikt. Vanwege het voornemen om de regeling na 2015 te continueren wordt 
voorgesteld om het restant budget ad € 500.000,-- over te hevelen naar 2016. 

              
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit 
Gelet  op de nog te verwachten besteding/provinciale inzet kan voor het project Ruimtelijk ontwerp met € 100.000,-- worden 
verlaagd. 
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Regiovisie  
Voor het deelprogramma Landschap in het kader van de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek Roden is voor de provinciale 
bijdrage het kasritme aangepast. Het in 2015 beschikbare bedrag wordt gefaseerd betaald t/m 2018. Daarom verlagen we het 
budget van 2015 met € 705.000,-- en verhogen we de bijdrage in de jaren 2016 t/m 2018. Deze handelwijze verloopt 
budgetneutraal via de saldireserve. 

              
ISV III 
Voor uitvoering van projecten in het kader van ISV stadsvernieuwing en herstructurering zijn nog middelen uit voorgaande 
jaren ad € 53.700,-- beschikbaar. Er zijn projecten in voorbereiding die uit deze middelen kunnen worden gedekt. Wij stellen 
voor om het uitgavenbudget voor 2015 te verhogen en te dekken uit de ontvangen middelen uit voorgaande jaren (zie baten 
4.1).  

               
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 

 

                Beleidsopgave          
 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 

                  Eco.cat.   -99.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Afwikkeling vorig boekjaar.  
Afrekeningen van bijdragen uit voorgaande jaren uit het grondwaterfonds leveren een voordelig saldo op van € 99.000,--. Wij 
stellen voor dit bedrag weer toe te voegen aan het Grondwaterfonds. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  -54.567 0 0 0  

 2   

              
Baten wijziging   
              Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

                  Eco.cat.   -53.700 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
ISV III 
Voor uitvoering van projecten in het kader van ISV stadsvernieuwing en herstructurering zijn niet geraamde middelen uit 
voorgaande jaren ad € 53.700,-- ontvangen. Er zijn projecten in voorbereiding die uit deze middelen kunnen worden gedekt. 
Wij stellen voor om zowel het baten als het lasten budget te verhogen met 53.700,-- (zie ook lasten 4.1)  

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0  

 0   

              
      
Lasten na wijziging   7.009.498 1.963.944 1.962.223 1.960.502  
Baten na wijziging   -763.700 -710.000 -710.000 -710.000  
Saldo na wijziging 
 

  6.245.798 1.253.944 1.252.223 1.250.502  

              

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem   
              
   2015 2016 2017 2018  
Lasten voor wijziging    

  14.344.676 4.001.739 3.691.844 3.697.021  
Baten voor wijziging    

  -3.378.845 -301.345 -301.345 -301.345  
Saldo voor wijziging 
 

   

  10.965.831 3.700.394 3.390.499 3.395.676  
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Lasten wijziging   
              Product 5.1 Energie  
                Beleidsopgave          
 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) 

                  Eco.cat.   -159.447 0 0 0  

    Inkoop    

              Afwikkeling  vorig boekjaar.  
Er zijn subsidies uit voorgaande boekjaren afgerekend. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 159.447,--. 

              
Product 5.2 Milieu  
                Beleidsopgave          
 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke 

milieueisen 

                  Eco.cat.   -300.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Frictiekosten RUD 
De geraamde frictiekosten om de RUD tot stand te brengen vallen mee. We kunnen het krediet met een bedrag van  
€ 300.000,-- verlagen. 

              
Product 5.3 Bodemontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 

en economische kracht behouden 

                  Eco.cat.   -6.069.080 0 0 0  

    Inkoop    

                             
Bodemsanering. 
De kosten voor bodemsanering en vrijwillige bodemsanering zullen in 2015 6.069.080,-- lager uitkomen. 
 
Op de uitgaven voor de bodemsanering verwachten we een voordeel van € 5.969.079,--. Dit hangt samen met lagere bijdragen 
en subsidies van derden voor € 2.774.193,--.  Van het provinciaal aandeel van 3.194.88,-- kan € 414.000,-- vrijvallen in 2015. 
Dit zijn vrijvallende apparaatskosten die werden toegerekend aan de rijksmiddelen bodemsanering. Het restant willen we naar 
2016 en 2017 overhevelen. Voor € 1.183.443,--  naar 2016 en voor € 1.597.443,--  naar 2017. 
 
De lagere uitgaven worden overigens veroorzaakt door de volgende projecten: 

- Bodemsanering Van Wijk en Boerma Tynaarlo  
- Gasselternijveenschemond; Het bereiken van overstemming met de eigenaren heeft meer tijd gevraagd dan 

gepland. Momenteel wordt het aanbestedingstraject uitgevoerd. Start sanering voorjaar 2016.  
- Bodemsanering Fabrieksweg Hoogeveen en Evenblij.  
- ISV-middelen projecten; Als gevolg van de stagnatie in de ontwikkeling van projecten verwachten we een 

onderbesteding . We zien dat de weer aantrekt. Als gevolg daarvan wordt weer vaker een beroep op de provincie 
gedaan. Vanaf 2016 worden (landelijk) de aanwendingsmogelijkheden van het budget verruimd.  

-  
Vrijwillige bodemsanering. 
Het geraamde budget voor vrijwillige bodemsanering kan met 100.000,-- worden verlaagd. 
 

    Eco.cat.   -250.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Bedrijvenregeling  bodemsanering.  
We hebben geen aanvragen voor de bedrijvenregeling ontvangen en verwachten de komende maanden ook geen aanvragen. 
We stellen voor om zowel de baten als de lasten voor dit jaar af te ramen met € 250.000,--. 
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Lasten  restpost   Aantal (2015)  40.000 0 0 0  

 1   

              
Baten wijziging   
              Product 5.2 Milieu  
                Beleidsopgave          
 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke 

milieueisen 

                  Eco.cat.   -136.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Externe veiligheid 
De te ontvangen (rijks)gelden voor uitvoeringsprogramma externe veiligheid (ev) (programma Impuls Omgevingsveiligheid) zijn 
bedoeld voor uitvoering reguliere ev-werkzaamheden door RUD Drenthe. Drenthe kan maximaal € 149.500,-- ontvangen op 
basis van urendeclaratie. Op basis van 1e helft 2015 is prognose dat in 2015 een inkomstenbron van ongeveer € 136.000,-- 
ontstaat.  

              
Product 5.3 Bodemontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 

en economische kracht behouden 

                  Eco.cat.   1.046.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Bodemsanering.  
De stagnatie in de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten leidt ook tot lagere bijdragen van derden. Daarom worden die  
verlaagd met € 1.046.000,--.. 

              
    Eco.cat.   1.951.000 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Bedrijvenregeling bodemsanering.  
We hebben geen aanvragen voor de bedrijvenregeling ontvangen en verwachten de komende maanden ook geen aanvragen. 
We stellen voor om zowel de baten als de lasten voor dit jaar af te ramen met € 250.000,--. 

              
Bodemsanering.  
De stagnatie in de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten leidt ook tot € 1.701.000,-- lagere subsidies  van derden. 
Daarom worden die ook verlaagd. 

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0  

 0   

              
      
Lasten na wijziging   7.606.149 4.001.739 3.691.844 3.697.021  
Baten na wijziging   -517.845 -301.345 -301.345 -301.345  
Saldo na wijziging 
 

  7.088.304 3.700.394 3.390.499 3.395.676  
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Programma 6. Cultuur   
              
   2015 2016 2017 2018  
Lasten voor wijziging    

  18.762.375 18.271.325 17.083.087 17.313.263  
Baten voor wijziging    

  -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607  
Saldo voor wijziging 
 

   

  17.349.868 16.948.173 15.733.472 15.936.656  

              

Lasten wijziging   
              Product 6.2 Erfgoed  
                Beleidsopgave          
 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te 

vertellen 

                  Eco.cat.   160.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Schimmelproblematiek Noordelijk Archeologisch Depot 
Er is sprake van schimmel in het Noordelijk Archeologisch Depot ((NAD), eigendom van de drie noordelijke provincies) in Nuis. 
In dit depot wordt de wettelijke opslag van archeologische vondsten verzorgd. Om de schimmels op te ruimen en de kans op 
schimmel in de toekomst te verkleinen is  € 160.000,-- nodig. De overige eigenaren van het NAD betalen eenzelfde bedrag. 

              
    Eco.cat.   0 0 0 0  

    Subsidie    
 
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 

 

                Beleidsopgave          
 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee 

kunnen doen 

                  Eco.cat.   -239.124 0 0 0  

    Inkoop    

              Transitiekosten sociale instellingen 
Het budget voor transitiekosten sociale instellingen is in 2015 niet nodig in verband met continuering basisbudget instellingen in 
de komende Collegeperiode. Omdat er vooralsnog geen directe aanleiding is om dit budget over te hevelen, stellen wij voor het 
bedrag van € 239.124,-- te laten vrijvallen, wat een incidenteel voordeel oplevert. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  -27.329 0 0 0  

 1   

              
      
Lasten na wijziging   18.655.922 18.271.325 17.083.087 17.313.263  
Baten na wijziging   -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607  
Saldo na wijziging 
 

  17.243.415 16.948.173 15.733.472 15.936.656  
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Programma 7. Dynamiek in leefomgeving   
              
   2015 2016 2017 2018  
Lasten voor wijziging    

  47.695.169 73.016.202 64.404.989 47.780.552  
Baten voor wijziging    

  -8.966.407 -8.631.716 -7.540.800 -23.000  
Saldo voor wijziging 
 

   

  38.728.762 64.384.486 56.864.189 47.757.552  

              

Lasten wijziging   
              Product 7.2 Plattelandsontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief 

                  Eco.cat.   250.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Staatsbosbeheer 
De Provincie Drenthe, het Recreatieschap en Staatsbosbeheer (SBB) hebben gezamenlijk onderkend dat de gewijzigde 
financiering van Staatsbosbeheer leidt tot een tekort op het beheer van de recreatieve voorzieningen. Oplossingen zijn 
gevonden in het aanpassen van het voorzieningenniveau, inzet van WSW (sociale werkvoorziening) en het genereren van 
extra inkomsten. Provincie en gemeenten hebben ieder € 250.000,-- per jaar toegezegd voor de komende jaren om de kwaliteit 
te borgen. In 2016 vindt evaluatie plaats en na 2017 moet SBB andere financiering hebben gevonden. Het bedrag wordt gedekt 
uit de  reserve Natuurbeleid. 

              
Product 7.4 Natuur en landschap  
                Beleidsopgave          
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 

                  Eco.cat.   -4.068.471 0 0 0  

    Inkoop    

              Leges Natuurbeschermingswet 
Als gevolg van veel extra vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet ramen we een eenmalige hogere last 
van € 125.000,-- en dit te dekken uit  de extra opbrengst (zie baten 7.4) . 

              
BIJ12 
Op basis van de begroting 2016 e.v. van Bij12 is de provinciale bijdrage aan Bij12 in de primaire begroting 2016 meerjarig 
verlaagd. Voor 2015 bedraagt de reguliere verlaging 450.000,--. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve natuurbeleid. 
 
In de vergadering van 24 juni 2015 heeft de Algemene Vergadering van de vereniging IPO goedkeuring verleend aan de 
jaarrekening en het jaarverslag 2014 van Bij12. Op basis van het positieve resultaat over 2014 ontvangt Drenthe een 
gedeeltelijke restitutie van de bijdrage over 2014. De restitutie ad € 144.471,-- omvat het overschot op de onderdelen 
Natuurinformatie en Natuurbeheer die op basis van de verdeelsleutel Beheer van de cie. Jansen I in 2014 door de provincie is 
bevoorschot. We stellen voor om het budget voor Bij12 extra te verlagen met 144.471,-- ten gunste van de algemene middelen. 

              
PAS 
Voor  de programmatische aanpak stikstof worden meerjarige projecten opgestart waarbij de uitvoering en de daarmee te 
maken kosten vanaf 2016 en verder gemaakt gaan worden. De voor PAS binnengekomen gelden zullen in 2015 worden 
doorgeschoven ter dekking van de projectuitgaven die zich in latere jaren gaan voordoen. De middelen worden overeenkomstig 
de met u gemaakte afspraken gereserveerd in de reserve natuurbeleid. Het uitgavenbudget wordt met dit bedrag, € 3.599.000,-
-, verlaagd. 

              
    Eco.cat.   2.791.500 0 0 0  

    Subsidie    
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Natuurpact 
De grond verwervingen in 2015 voor nieuwe projecten worden € 1.717.500,-- miljoen lager geraamd dan gepland. De 
verwervingen voor de lopende icoonprojecten verliepen voorspoedig en zullen naar verwachting € 2.895.000,-- bedragen. Het 
totaal van de verwervingen in 2015 begroten we  € 1.177.500,-- hoger in 2015 dan was geraamd.  Het bedrag wordt gedekt uit 
de reserve natuurbeleid. 
 
Voorts verhogen we de raming voor  de inrichtingsuitgaven op lopende projecten in 2015 met € 2.000.000,-- . De verwachte 
uitgaven voor functieverandering en inrichtingssubsidies in 2015 blijven ongewijzigd.  Het bedrag wordt gedekt uit de reserve 
natuurbeleid. 

              
Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het kader van het Natuurpact afspraken 
gemaakt over de  financiering van de kosten. De totale bijdrage van provincies bedraagt naar huidig inzicht € 24 miljoen. Voor 
2015 gaat het om een bijdrage van € 9 miljoen (voor Drenthe is dat € 386.000,--). De provincies zijn overeengekomen om het 
bedrag in mindering te brengen op de decentralisatie-uitkering Natuur, conform de afgesproken verdeelsleutel in de commissie 
Jansen-2. In het voorjaar 2016 zal een besluit genomen worden over de omvang van de resterende bijdrage van provincies in 
2016. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0  

 0   

              
Baten wijziging   
              Product 7.4 Natuur en landschap  
                Beleidsopgave          
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 

                  Eco.cat.   -125.000 0 0 0  

    Leges    

              
Natuurbeschermingswet 
Als gevolg van veel extra vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet ramen we een eenmalige extra 
opbrengst van € 125.000,--. We stellen voor om de extra opbrengst toe te voegen aan het budget waaruit we de kosten voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden van de vergunningverlening betalen. 

              
    Eco.cat.   -4.911.589 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Grondverkoop 
In de eerste bestuursrapportage is per abuis een vermindering geraamd van de opbrengst op basis van de grond voor grond 
afspraak ad 286.216,--. Dit bedrag wordt in mindering gebracht bij de reserve ILG. 

              
In het kader van de beëindiging van DLG is het saldo opbrengsten wegens grondverkopen van voormalig bezit van Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL) bepaald. Hierdoor is een kassaldo aan de provincie Drenthe overgedragen in plaats van 
grondbezit. Dit saldo kwam uit op € 6.407.617,-- en is in februari jl. op onze rekening courant gestort. Verder verwachten we 
een reguliere verkoop van € 3.818.000,--. Begroot was een verkoop van € 5,6 miljoen te storten in de ILG reserve voor de 
dekking van de restant ILG verplichtingen. Per saldo verwachten we een meeropbrengst wegens grondverkopen van € 
4.625.373,--. Hiervan moet € 2.327.873,-- worden gebruikt voor de dekking van de uitfinanciering ILG verplichtingen en wordt 
toegevoegd aan de reserve ILG. Hiermee is aan de taakstelling van 11 miljoen aan verkoopopbrengsten voor de uitfinanciering 
van de ILG verplichtingen voldaan. Een bedrag van  € 2.297.500,-- kan dan, overeenkomstig de afspraken in het natuurpact, 
worden aangewend voor de dekking van de nieuwe ontwikkelopgave en worden gestort in de reserve natuurbeleid. De 
geraamde verkopen  voor de dekking uitfinanciering ILG 2016, is niet meer nodig en kan worden afgeraamd. Alle 
grondverkopen vanaf heden vormen een dekkingsmiddel voor de nieuwe ontwikkelopgave overeenkomstig de afspraken in het 
natuurpact. 
 

              

Baten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0  

 0   
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Lasten na wijziging   46.668.198 73.016.202 64.404.989 47.780.552  
Baten na wijziging   -14.002.996 -8.631.716 -7.540.800 -23.000  
Saldo na wijziging 
 

  32.665.202 64.384.486 56.864.189 47.757.552  

              

Programma 8. Middelen   
              
   2015 2016 2017 2018  
Lasten voor wijziging    

  63.126.544 53.040.264 59.750.246 55.308.011  
Baten voor wijziging    

  -229.977.669 -207.498.416 -194.285.760 -168.349.586  
Saldo voor wijziging 
 

   

  -166.851.125 -154.458.152 -134.535.514 -113.041.575  

              

Lasten wijziging   
              Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
                Beleidsopgave          
 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   307.033 0 0 0  

    Apparaatskosten    

              
APPA 
De Appa regeling is een landelijke pensioen regeling voor gedeputeerden. Wij houden een voorziening aan waaruit de 
pensioenen van voormalig gedeputeerden kunnen worden betaald. In de voorziening worden de pensioenpremies gestort en 
wij begroten een jaarlijkse storting. Door Loyalis wordt jaarlijks een berekening gemaakt wat de minimale omvang moet zijn van 
de voorziening.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS). Deze is per 15 
juli 2015 op een andere manier bepaald. De nieuwe berekeningsmethodiek leidt tot een rentedie op dit moment 3,3% bedraagt 
(was 4,2%). Dit leidt voor vrijwel iedereen (muv. de reeds lang gepensioneerden)  tot een hogere pensioenverplichting per 
ultimo boekjaar. In totaal is een hoger saldo nodig van € 850.000,-- terwijl € 200.000,-- is begroot.  Een extra storting van 
650.000,-- is noodzakelijk om de pensioenvoorziening op peil te houden.  
 
Wachtgelden gedeputeerden 
Er zijn momenteel geen (ex)gedeputeerden meer die wachtgeld ontvangen. Het geraamde bedrag kan daarom met € 83.500,-- 
worden verminderd. 
 
WW uitkeringen medewerkers  
De kosten die we hebben geraamd voor ww verplichtingen en arbiedsongeschiktheidsvergoedingen van oud medewerkers (oa. 
bij tijdelijke contracten en of tijdelijke urenuitbreidingen) vallen mee en het krediet kan met € 75.000,- worden verlaagd. De 
provincie is eigen risicodrager voor ww uitkeringen en arbeidsongeschiktheid. 
 
Afwikkeling voorgaand jaar.  
Vrijval van verplichtingen uit voorgaande boekjaren levert een voordeel op van € 91.102,-- 
 
Detachering 
Detachering van een medewerker levert een niet geraamde inkomst op van € 53.365,-- 
 
Divers 
Het saldo van diverse kleine mutaties levert een voordeel op van € 40.000,-- 
  

              
    Eco.cat.   770.690 0 0 0  

    Inkoop    
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Loopbaan scholing en mobiliteit (LSM) frictiekosten 
Voor 2016 heeft u onder andere middelen beschikbaar gesteld voor de programma's Doorontwikkeling Planning & Control en 
Organisatieontwikkeling. Met deze programma's is dit jaar al een voortvarende start gemaakt. De kosten van deze 
programma’s dekken we dit jaar uit het eenmalige bedrag van € 500.000,-- voor lsm-frictiekosten. In de planning van de 
besteding van dit krediet was daarin niet voorzien. Omdat ook het reguliere beslag op dit krediet dit jaar hoger is dan in 
voorgaande jaren, stellen we voor om de restant middelen in de Reserve organisatie-ontwikkeling ad € 777.690,-- hiervoor aan 
te wenden en dit bedrag ten gunste van de exploitatie vrij te laten vallen en aan dit budget toe te voegen. 

              
Product 8.2 Personeel en organisatie  
                Beleidsopgave          
 Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Inkoop    

              Van het budget Arbeidsvoorwaarden wordt minder gebruik gemaakt. We verwachten  € 100.000,-- op het krediet over te 

houden. 

              
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken  
                Beleidsopgave          
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie 

                  Eco.cat.   -337.700 0 0 0  

    Inkoop    

              Catering 
Bij de catering verwachten we door meer bestedingen  hogere uitgaven  van  € 70.000,--. Hier tegenover staan ook hogere 
inkomsten (zie ook baten 8.3). Dit is budgettair neutraal. 

              
Grafische diensten 
We verwachten dat de kosten van de grafische diensten € 50.000,-- lager zullen worden dan was begroot. Er zijn meer eigen 
producties uitgevoerd, waardoor er minder hoeft te worden uitbesteed. 

              
Kosten huur derden Provinciehuis 
Het budget voor huisvestingslasten kan 357.700,-- worden verminderd. Bij de begroting van de huisvestingskosten Prolander is 
in 2015 een budget geraamd van € 357.700,-- gebaseerd op 51 werkplekken. Er is toen geen rekening gehouden met het feit 
dat dit de integrale kostprijs betrof, waarin een groot deel aan vaste kosten is opgenomen. Deze vaste kosten waren al gedekt 
in de provinciale begroting. Door een efficiencyslag konden ook de variabele kosten grotendeels worden beheerst en binnen de 
overige budgetten worden opgevangen. Er zijn nog wel lopende contracten met leveranciers, die waarschijnlijk verhoogd  gaan 
worden als die contracten aflopen. Maar dat is in 2015 nog niet aan de orde. Daardoor ontstaat er een voordeel in 2015 van € 
357.700,--. 

              
    Eco.cat.   -61.723 0 0 0  

    Toev. voorziening    

              
Voorziening onderhoud Drents Museum 
Bij de meerjarige voorziening Meerjarig Onderhoudsvoorziening Drents Museum is vorig jaar teveel toegevoegd om aan te 
sluiten bij het geactualiseerde onderhoudsplan. Daarom wordt er nu een correctie hierop aangebracht van € 61.723,--, dat 
vrijvalt ten gunste van de algemene middelen. 

              
Product 8.4 Reserve mutaties  
                Beleidsopgave          
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

                  Eco.cat.   33.212.467 0 0 0  

    Bijdr. aan reserves    
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De reserve mutaties bedragen: 

Mutaties volgens de inleiding 

Overige reserves 31.316.434 

Saldi reserve 4.470.129 

Resultaat/Financieringsreserve 2.935.608 

Totaal 38.722.171 

Verwerking in de begrotingswijziging 

Stortingen verantwoord via 8.4 lasten  33.212.467 

Onttrekkingen verantwoord via 8.4 baten 5.367.704 

Verantwoord via restposten 142.000 

Totaal 38.722.171 

 
Reserve grondwaterheffing 
Afwikkeling vorig boekjaar. Afrekeningen van bijdragen uit voorgaande jaren uit het grondwaterfonds leveren een voordelig 
saldo op van € 99.000,--. Wij stellen voor dit bedrag weer toe te voegen aan het Grondwaterfonds. 

              
Reserve  Regio Specifiek Pakket 
Bereikbaarheid Emmen Atalanta.  
De verwachting is dat er aanbestedingsvoordelen gerealiseerd worden bij de Hondsrugwegtunnel. De begrote provinciale 
bijdrage van € 2,6 miljoen in 2015 is niet nodig. Voorgesteld wordt € 2,6 miljoen toe te voegen aan de RSP-reserve. 
 
Decentralisatie-uitkering Ruimtelijk Economisch Programma.  
Als gevolg van indexatie hebben wij in 2015 via de Meicirculaire  € 93.811,-- meer  ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit 
bedrag voegen wij toe aan de RSP-reserve. 
Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed).  
De gemeente stelt een ontwikkelingsstrategie locatie Hoofdstraat op. Hierin wordt de ambitie van de gemeente neergezet, 
waarmee investeerders lokaal, regionaal, nationaal en internationaal verleid worden om initiatieven te nemen. Dit leidt in 2015 
nog niet tot subsidiebijdragen. Voorgesteld wordt de begrote € 5.000.000,-- toe te voegen aan de RSP- reserve 
 
Ruimtelijk Economisch Programma.  
In 2015 zijn drie beschikkingen afgegeven in het kader van REP. De niet bestede middelen, zijnde het restant van € 
1.423.617,--, is in 2015 niet nodig en vloeit terug naar de RSP-reserve. De verwachting is dat begin 2016 een beschikking in 
het kader van REP afgegeven gaat worden. 

              
Saldireserve 
Bij de vaststelling van de Fietsnota in 2014 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 – 2016 voor de uitvoering 
van de Fietsnota zelf en € 2,5 miljoen voor de regeling kwaliteitsverbetering fietspaden. Deze regeling heeft voor ruim € 7,5 
miljoen aan projecten opgeleverd. De verdeling van de € 500.000,-- in € 100.000,--, € 200.000,-- en € 200.000,-- was een ruwe 
verdeling over de eerste drie jaar. Voor de Fietsnota zijn al veel zaken in gang gezet of in voorbereiding. Ook via het nieuw 
opgerichte Fietsbureau “Op Fietse”.Een verdeling van € 100.000 per jaar lijkt nu een reëlere schatting de verschillende 
initiatieven te kunnen realiseren. We stellen dan ook voor € 100.000,-- van 2015 over te hevelen naar 2017. 

              
Bodemsanering. 
Op de uitgaven voor de bodemsanering verwachten we een onderschrijding van € 5.969.079,-- Een deel van € 414.000,--, kan 
vrijvallen in 2015. Dit zijn vrijvallende apparaatskosten die werden toegerekend aan de rijksmiddelen bodemsanering. Naar 
2016 en 2017 willen we bedragen overhevelen van € 1.183.443,-- (2016) en € 1.597.443,-- (2017). 
 
Duurzame krimpregeling.  
Er worden dit jaar nog zeven projecten beschikt. Vanwege het voornemen om de regeling na 2015 te continueren wordt 
voorgesteld om het restant budget ad € 500.000,-- over te hevelen naar 2016. 
 
Regiovisie 
Voor het deelprogramma Landschap in het kader van de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek Roden is voor de provinciale 
bijdrage het kasritme aangepast. Het in 2015 beschikbare bedrag wordt gefaseerd betaald t/m 2018. Daarom verlagen we het 
budget van 2015 met € 705.000,-- en verhogen de bijdrage in de jaren 2016 t/m 2018. Deze handelwijze verloopt 
budgetneutraal via de saldireserve. 
 
Herstructurering bedrijven terreinen 
Voorgesteld wordt om het restant van de eerder ontvangen decentralisatie-uitkering, zijnde € 242.242,--, over te hevelen naar 
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2016 om in te zetten voor de revitalisering van een bedrijventerrein in de gemeente Meppel. De verwachting is dat de 
gemeente in de eerste helft 2016 een verzoek bij de provincie Drenthe indient. 
 
Onderhoud verharding  Nieuw Schoonebeek 

De onderhoudsuitgaven voor wegen laat een onderschrijding zien van € 250.000,-. Gelet op het feit dat het gaat om geld dat 

specifiek voor infrawerken bedoeld is wordt voorgesteld om dit te storten in de in te stellen egalisatiereserve wegen en 

vaarwegen. Dit bedrag wordt in 2016 ingezet voor het project Verharding Nieuw Schoonebeek. Dit project was gepland in het 

najaar 2015, maar is verschoven naar het voorjaar 2016.  
 
Reserve opvang revolverend  financieren 
Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren dient over de te verstrekken revolverende middelen 
binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken garantie, minimaal 10% als last opgenomen te worden in de 
exploitatiebegroting ter dekking van de extra risico’s die gelopen worden.Voor een garantstelling Sectorplan “Werk in 
beweging” van € 684.000,-- moet voor als nog een bedrag van € 68.400,-- zijnde 10% dekking gestort worden. Uiteindelijk is 
deze garantiestelling omgezet in een grotere garantstelling interprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken van € 1.045.307,--. 
Een bedrag van € 36.130,-- wordt aan de reserve toegevoegd, zodra van het ministerie de subsidietoekening is ontvangen en 
de garantstellling daadwerkelijk wordt verstrekt, dit bedrag kan nog anders worden. Er zal dan uiteindelijk 10% dekking 
afgedragen zijn. 
 
Financieringsreserve (begrotingssaldo 2015) 
Aan deze reserve wordt conform afspraak, het voordelige resultaat  van de 2e bestuursrapportage 2015 ad € 2.935.608,-- 
toegevoegd. 
 
Financieringsreserve 
Aan de financieringsreserve wordt de vrijval van de “Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V” ad € 7.453.313,--  
toegevoegd . 

              
Reserve Natuurbeleid 
In de 1e Bestuursrapportage  2015 is per abuis een vermindering geraamd van de opbrengst op basis van de grond voor grond 
afspraak ad 286.216,--. 

              
In het kader van de beëindiging van DLG is het saldo opbrengsten wegens grondverkopen van voormalig bezit van Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL) bepaald. Hierdoor is een kassaldo aan de provincie Drenthe overgedragen in plaats van 
grondbezit. Dit saldo kwam uit op € 6.407.617,-- en is in februari jl. op onze rekening courant gestort. Verder verwachten we 
een reguliere verkoop van € 3.818.000,--. Begroot was € 5,6 miljoen. Per saldo verwachten we een meeropbrengst wegens 
grondverkopen van € 4.625.373,--.Hiervan moet € 2.327.873,-- worden gebruikt voor de dekking van de uitfinanciering ILG 
verplichtingen en € 2.297.500,-- voor de dekking van de ontwikkelopgave. De geraamde dekking wegens verkopen voor de 
uitfinanciering in 2016 komt daarmee te vervallen. De saldi worden verrekend met de reserves ILG en nieuwe natuurbeleid. 

              
Op basis van de analyse over 2015 van de kosten van Bij12 kan de bijdrage aan Bij12 voor 2015 worden verlaagd met 
450.000,--. Omdat het budget is onttrokken aan de gelden voor natuur (decentralisatie uitkering) stellen wij voor de besparing 
terug te laten vloeien in de reserve natuur. 

              
Op basis van de bijstelling van de begroting voor uitgaven PAS worden de hiervoor dit jaar niet benodigde middelen,  
€ 3.599.000,--, gereserveerd in de reserve natuur. 

              
              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  130.339 0 0 0  

 18   

              
Baten wijziging   
              Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
                Beleidsopgave          
 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   250.000 0 0 0  

    Adm.boekingen    

              
De renteopbrengsten zijn per saldo in totaal € 250.000,-- lager dan begroot. Dit saldo bestaat uit lagere opbrengsten bruglening 
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Enexis i.v.m. de aflossing op de lening Enexis deel B en hogere opbrengsten wegens hogere uitzettingen dan voorzien. 

              
    Eco.cat.   50.894 0 0 0  

    Dividend    

              
De dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2014 is € 50.894,-- lager dan verwacht. 

              
    Eco.cat.   -9.246.260 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Garantstelling Sectorplan “Werk in beweging” 
Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren dient over de te verstrekken revolverende middelen 
binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken garantie, minimaal 10% als last opgenomen te worden in de 
exploitatiebegroting ter dekking van de extra risico’s die gelopen worden.Voor een garantstelling Sectorplan “Werk in 
beweging” van € 684.000,-- moet voor als nog een bedrag van € 68.400,-- zijnde 10% dekking gestort worden. Uiteindelijk is 
deze garantiestelling omgezet in een grotere garantstelling lnterprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken van € 1.045.307,--. 
Een bedrag van € 36.130,-- wordt aan de reserve toegevoegd, zodra van het ministerie de subsidietoekening is ontvangen en 
de garantstellling daadwerkelijk wordt verstrekt, dit bedrag kan nog anders worden. Er zal dan uiteindelijk 10% dekking 
afgedragen zijn. 

              
BTW inrichtingsprojecten 
Voor de periode 2007-2015 is een vaststellingsovereenkomst met de fiscus getekend over de terug te vorderen betaalde BTW 
over ILG natuur inrichtingsprojecten die in die periode door DLG voor Drenthe in mandaat zijn uitgevoerd. Het totaalbedrag van 
de alsnog te compenseren btw voor de periode 2007-2014 komt uit op € 1.724.547. Het volledige bedrag is een eenmalige 
meevaller die vrijvalt. 

              
Vrijval Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 
Bij de verkoop van Essent aan RWE hebben verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan 
RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop 
Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de 
verkoopopbrengst, zijnde € 800 mln., door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow 
Fonds moest worden aangehouden. Hiervoor is uit de verkoopopbrengst ook door ons een noodzakelijke voorziening getroffen. 
In april 2011 is uit het General Escrow Fonds een eerste deel van € 360 miljoen al vrijgevallen. Thans bedraagt het Drentse 
aandeel van de resterende € 440 miljoen nog € 10 miljoen, zijnde 2,28% van het totaal. Op 1 oktober 2015 is een fatale datum 
voor het indienen van claims verlopen. Er blijkt tot aan die datum voor een totaal bedrag van € 113 miljoen aan claims te zijn 
ingediend. Deze claims worden nu beoordeeld. Het restant van ca. € 327 miljoen valt nu  vrij en het is de bedoeling dat dit aan 
de verkopende aandeelhouders uitgekeerd wordt. Dit betekent dat indien de aandeelhoudersvergadering van Verkoop 
vennootschap BV op 22 oktober 2015 het besluit neemt tot uitkeren van de eerder genoemde € 327 miljoen, wij direct een 
incidenteel voordeel hebben van ca. € 7,45 miljoen (2,28% van € 327 miljoen). Dit bedrag valt vrij uit de Voorziening vordering 
op Verkoop Vennootschap BV. In lijn met het nieuwe College-akkoord en de vertaling daarvan in de Nota van aanbieding bij de 
Begroting 2016 zal dit incidentele voordeel geheel ten gunste worden gebracht van de Financieringsreserve. 

              
    Eco.cat.   1.408.759 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              Algemene uitkering provinciefonds  
Aangaande de algemene uitkering moet gemeld worden, dat de daling van het zogeheten accres – de groei dan wel krimp van 
het provinciefonds – ten opzichte van de  meicirculaire 2015 is afgenomen. Het accres in 2015 is opwaarts bijgesteld van -
1,18% naar -0,83%. De belangrijkste verklaring daarvoor zijn de overboekingen in verband met de verwachte toename van 
kosten door de verhoogde instroom van asielzoekers. De algemene uitkering is in 2015 € 1.116.570,-- hoger dan geraamd. 

              
Decentralisatie-uitkering Ruimtelijk Economisch Programma.  
Als gevolg van indexatie hebben wij in 2015 via de Meicirculaire  € 93.811,-- meer  ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit 
bedrag voegen wij toe aan de RSP-reserve. 

              
Natuurpact 
Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het kader van het Natuurpact afspraken 
gemaakt over de financiering van de kosten. De totale bijdrage van provincies bedraagt naar huidig inzicht € 24 miljoen. Voor 
2015 gaat het om een bijdrage van € 9 miljoen (voor Drenthe is dat € 386.000,--). De provincies zijn overeengekomen om het 
bedrag in mindering te brengen op de decentralisatie-uitkering Natuur, conform de afgesproken verdeelsleutel in de commissie 
Jansen-2. In het voorjaar 2016 zal een besluit genomen worden over de omvang van de resterende bijdrage van provincies in 
2016. De bedragen komen ten gunste van de begroting van het Ministerie van EZ. 
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Product 8.3 ICT en facilitaire zaken  
                Beleidsopgave          
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie 

                  Eco.cat.   -3.997 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
 
 
Catering 
Bij de catering verwachten we door meer bestedingen zowel hogere uitgaven en ook hogere inkomsten van  € 70.000,--. Dit is 
budgettair neutraal. 

              
Dienstverlening RUD 
In 2015 maakt de RUD gebruik van provinciale informatiesystemen. Zolang RUD niet haar eigen informatiesysteem hiervoor 
beschikbaar heeft, blijft RUD hiervan gebruik maken en krijgen wij inkomsten hiervan. Deze inkomsten ad € 60.800,-- waren 
nog niet in de begroting opgenomen. 

              
Huurinkomsten 
Bij de huurontvangsten zit een afwijking met de begroting van in totaal € 126.803,--. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst was bij 
de huurinkomsten Prolander in 2015 een jaarbedrag geraamd van € 357.700,-- voor 51 werkplekken. Maar de medewerkers 
Prolander zijn uiteindelijk pas in maart 2015 verhuisd naar de provincie, waardoor het huurbedrag slechts 10 maanden is 
geworden. Ook is het aantal werkplekken iets minder geworden (47 ipv de begrote 51). Hierdoor kon er € 83.533,-- minder 
worden gefactureerd dan was begroot. Daarnaast zijn de afspraken over de archivering bij de Dienstverleningsovereenkomst 
RUD gewijzigd in 2015 en was deze post al meerjarig iets te hoog geraamd in de begroting 2015. In totaal levert dat structureel 
€ 43.270,-- minder inkomsten op dan was geraamd. 

              
Product 8.4 Reserve mutaties  
                Beleidsopgave          
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

                  Eco.cat.   5.367.704 0 0 0  

    Onttrek. reserves    

              
Reserve Natuurbeleid 
De mutatie op de reserve nieuwe natuurbeleid zal als gevolg van de hogere uitgaven en inkomsten met 3.177.500,-- worden 
gewijzigd. 

              
De toekenning van subsidie aan Staatsbosbeheer over Openluchtrecreatie, € 250.000,--, wordt gedekt door een bijdrage vanuit 
de reserve Natuur. Eerder is binnen deze reserve daarvoor een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd voor de komende jaren. 
Dit geldt ook voor 2016. 

              
Reserve beheer vaarweg Meppel de Punt 
Het gehele  project onderhoud aan de Drentse oevers bij Meppel wordt uitgevoerd in 2015 in plaats van een deel in 2016. Het 
gereserveerde budget voor 2016 verschuiven we hiervoor naar 2015 (zie lasten 3.4). Bij het aanleggen van de glasvezelkabel 
voor bediening op afstand wordt er ook kabel aangelegd voor derden. De bijdrage hiervoor is € 100.000,-- (zie baten 3.4). Dit 
resulteert erin dat er nu per saldo € 275.000,-- onttrokken dient te worden aan de Reserve Meppel de Punt. 

              
Cofinancieringsreserve Europa 
In verband met de vertraagde start van de Europese programma's (externe oorzaak) start een aantal projecten en daarmee de 
financiering later dan verwacht (€ 800.000,--). Daarnaast is er € 2,5 miljoen toegevoegd aan de exploitatie Europese 
cofinanciering 'uitwerking gecoördineerde meerjarenaanpak Europa' voor de komende jaren. Het voorstel is het geld te storten 
in de Cofinancieringsreserve Europa (€ 2.500.000,-- + € 800.000--). 
 
Reserve Regio Specifiek Pakket 
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden.  
Voor het project Spoorbrug worden in 2015 meer kosten gemaakt (€ 1.800.000,--) dan begroot. Dit betreft een verschuiving van 
de besteding in tijd, het project blijft binnen de raming van het budget. Verder worden er aan de gemeente Coevorden voor de 
projecten Spoorboog en Stationsomgeving voorschotten verstrekt van naar verwachting € 1.800.000,--. Voorgesteld wordt € 
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3.600.000,-- vanuit de reserve toe te voegen aan de exploitatie ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Coevorden. 

              
Reserve versterking economische structuur 
De werkzaamheden van het Projectenbureau Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016, het bij behorende budget was 
geheel in 2015 begroot. Dit betekent dat het budget 2015 niet geheel wordt gebruikt. Voorstel is € 200.000,-- terug te storten in 
de Reserve VES en het daar in 2016 weer uit te halen. 
 
In 2015 zal naar verwachting € 1.000.000,-- niet besteed gaan worden. Voorgesteld wordt € 1.000.000,-- toe te voegen aan de 
reserve VES om later in te kunnen zetten ten behoeve van de versterking van de economische structuur in Drenthe. 

              
Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 
Door vertraging en extra opbrengsten grondverkoop inzake N34 is in 2015 een bedrag van € 5.065.894,-- minder nodig vanuit 
de reserve. 

              
Reserve financieringsfonds Drenthe 
Voorgesteld wordt € 4.000.000,-- toe te voegen aan de reserve financieringsfonds Drenthe. Het budget is bedoeld voor het 
opstarten van NOM projects (Innovatiefonds Noord Nederland). Dit is onderdeel van de zogenaamde package deal tussen de 
provincies en het ministerie van economische zaken. De afronding hiervan lukt niet meer in 2015 en wordt  meegenomen bij de 
verkenning naar de koop van de aandelen door de drie provincies. Verwachte afronding wordt in 2016 verwacht. 

              
Reserve opvang revolverend  financieren 
Treindienst voor het goederenvervoer naar Scandinavië 
Eind 2014 hebben wij besloten om samen met de gemeenten Emmen en Coevorden een garantstelling te verlenen aan de 
Bentheimer Eisenbahn AG ten behoeve van de ontwikkeling van een treindienst voor het goederenvervoer naar Scandinavië. 
Wij hebben daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 250.000,-- voor de periode van een jaar, waarbij 50% 
voor rekening komt voor de provincie Drenthe en 50% voor de beide gemeenten op basis van de finale afrekening maar wij 
voorfinancieren. Derhalve hebben wij dit bedrag gereserveerd binnen de Reserve opvang revolverend financieren. Wij 
verwachten dat deze garantstelling zal moeten worden omgezet in een betaling en stellen derhalve voor om de reservering van 
€ 125.000,-- binnen de reserve om te zetten in een budget. 

              
Reserve Organisatie-ontwikkeling 
Voor 2016 heeft u onder andere middelen beschikbaar gesteld voor de programma's Doorontwikkeling Planning & Control en 
Organisatieontwikkeling. Met deze programma's is dit jaar al een voortvarende start gemaakt. De kosten van deze 
programma’s dekken we dit jaar uit het eenmalige bedrag van € 500.000,-- voor lsm-frictiekosten. In de planning van de 
besteding van dit krediet was daarin niet voorzien. Omdat ook het reguliere beslag op dit krediet dit jaar hoger is dan in 
voorgaande jaren, stellen we voor om de restant middelen in de Reserve  organisatie-ontwikkeling ad € 777.690,-- hiervoor aan 
te wenden en dit bedrag ten gunste van de exploitatie vrij te laten vallen en aan dit budget toe te voegen. 

              
 

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  -102.806 0 0 0  

 5   

              
      
Lasten na wijziging   97.047.650 53.040.264 59.750.246 55.308.011  
Baten na wijziging   -232.253.375 -207.498.416 -194.285.760 -168.349.586  
Saldo na wijziging 
 

  -135.205.725 -154.458.152 -134.535.514 -113.041.575  
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Bijlage 2: 1 e begrotingswijziging 2016 
 
Programma en Producten  2016 2017 2018 2019
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur   
Lasten   
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 0 15.000 15.000 15.000
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 0 12.500 12.500 12.500
Restpost 69.500 0 0 0
Programma 2. Regionale economie   
Lasten   
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 4.242.243 0 0 0
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 
arbeidsmarkt 

1.045.745 0 0 0

Product 2.5 Vrijetijdseconomie 250.000 250.000 250.000 250.000
Restpost 30.000 0 0 0
Baten   
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 
arbeidsmarkt 

-845.745 0 0 0

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer 

 

Lasten   
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 2.565.894 2.500.000 0 0
Product 3.2 Verkeersveiligheid 0 100.000 0 0
Product 3.3 Wegen 250.000  
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 

 

Lasten   
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 845.000 345.000 15.000 0
Restpost 25.000 0 0 0
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem   
Lasten   
Product 5.2 Milieu 343.493 290.000 290.000 290.000
Product 5.3 Bodemontwikkeling 3.219.743 1.597.443 0 0
Baten   
Product 5.3 Bodemontwikkeling -2.036.300 0 0 0
Programma 6. Cultuur   
Lasten   
Product 6.2 Erfgoed 0 -12.500 -12.500 -12.500
Restpost -12.500 0 0 0
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving   
Lasten   
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 0 -250.000 -250.000 -250.000
Product 7.4 Natuur en landschap 98.050 149.871 174.941 264.182
Restpost 45.000 0 0 0
Baten   
Product 7.4 Natuur en landschap 2.327.873 0 0 0
Programma 8. Middelen   
Lasten   
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 3.504.286 2.470.303 4.702.241 7.903.168
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -50.000 -75.000 -75.000 -75.000
Product 8.4 Reserve mutaties -2.230.870 96.528 97.664 97.586
Restpost -83.270 0 0 0
Baten   
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -4.042.832 -3.064.972 -5.323.116 -8.613.206
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 75.000 118.270 118.270 118.270
Product 8.4 Reserve mutaties -9.536.580 -4.542.443 -15.000 0
Restpost -98.730 0 0 0

 0 0 0 0
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Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  6.109.919 6.120.972 6.132.245 6.143.744  
Baten voor wijziging    

  -19.640 -19.640 -19.640 -19.640  
Saldo voor wijziging 
 

   

  6.090.279 6.101.332 6.112.605 6.124.104  

              

Lasten wijziging   
              Product 1.1 Drenthe goed bestuurd  
                Beleidsopgave          
 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere 

bestuurders 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Subsidie    
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe  
                Beleidsopgave          
 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Inkoop    
Lasten  restpost   Aantal (2016)  69.500 27.500 27.500 27.500  

 3   

              
     
Lasten na wijziging   6.179.419 6.148.472 6.159.745 6.171.244  
Baten na wijziging   -19.640 -19.640 -19.640 -19.640  
Saldo na wijziging 
 

  6.159.779 6.128.832 6.140.105 6.151.604  

              

Programma 2. Regionale economie   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  8.551.173 8.801.173 8.801.173 8.801.173  
Baten voor wijziging    

  -32.200 -32.200 -32.200 -32.200  
Saldo voor wijziging 
 

   

  8.518.973 8.768.973 8.768.973 8.768.973  

              

Lasten wijziging   
              Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht  
                Beleidsopgave          
 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 

                  Eco.cat.   4.242.243 0 0 0  

    Inkoop    
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Risicofinanciering MKB 
Voorgesteld wordt € 4.000.000,-- toe te voegen aan de reserve financieringsfonds Drenthe. Het budget is bedoeld voor het 
opstarten van NOM projects (Innovatiefonds Noord Nederland). Dit is onderdeel van de zogenaamde package deal tussen de 
provincies en het ministerie van economische zaken. De afronding hiervan lukt niet meer in 2015 en wordt  meegenomen bij de 
verkenning naar de koop van de aandelen door de drie provincies. Afronding wordt in 2016 verwacht. 
 

              
Voorstel tot overheveling budget herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) 
De eerder ontvangen decentralisatie-uitkering, zijnde € 242.243,--, hevelen we over van 2015 naar 2016. De middelen worden 
ingezet  voor de revitalisering van een bedrijventerrein in de gemeente Meppel. De verwachting is dat de gemeente in de 
eerste helft 2016 een verzoek bij de provincie Drenthe indient. 

              
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  
                Beleidsopgave          
 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   1.045.745 0 0 0  

    Inkoop    

              Projectenbureau Drenthe 
De werkzaamheden zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016, terwijl het bijbehorende budget geheel in 2015 was begroot. Dit 
betekent dat het budget 2015 ad. € 500.000,-- niet geheel wordt gebruikt. Voorstel is om het voordeel van € 200.000,-- terug te 
storten in de Reserve VES en het daar in 2016 weer uit te halen. 

              
Sectorplan vrijetijdssector Drenthe 
Van het Rijk is een bijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe toegezegd. De verwachting is dat dit geld slechts 
voor een beperkt deel wordt besteed in 2015. Wij stellen dan ook voor het restant, € 845.745,--, in 2016 op te nemen. 

              
Product 2.5 Vrijetijdseconomie  
                Beleidsopgave          
 Versterken van de vrijetijdseconomie 

                  Eco.cat.   250.000 250.000 250.000 250.000  

    Subsidie    

              Vrije tijdseconomie 
In het kader van de begroting 2016 is afgesproken dat natuurbudgetten zullen worden ingezet t.b.v. landbouw/ 
vrijetijdseconomie. Per abuis heeft hiervoor een verhoging van het budget bij het onderdeel economische vitaliteit platteland/ 
recreatie, toerisme, sociaal economische voorzieningen en landbouw plaatsgevonden (plus in plaats van min € 125.000,--), in 
plaats van het budget Voorzieningen toeristisch aanbod/Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie). 

              
Lasten  restpost   Aantal (2016)  30.000 0 0 0  

 1   

              
Baten wijziging   
              Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  
                Beleidsopgave          
 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   -845.745 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Sectorplan vrijetijdssector Drenthe 
Zie toelichting bij de lasten. 
 

              
Baten  restpost   Aantal (2016)  0 0 0 0  

 0   
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Lasten na wijziging   14.119.161 9.051.173 9.051.173 9.051.173  
Baten na wijziging   -877.945 -32.200 -32.200 -32.200  
Saldo na wijziging 
 

  13.241.216 9.018.973 9.018.973 9.018.973  

              

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  89.462.673 79.572.369 67.633.769 63.258.996  
Baten voor wijziging    

  -10.731.693 -10.731.693 -10.731.693 -5.881.693  
Saldo voor wijziging 
 

   

  78.730.980 68.840.676 56.902.076 57.377.303  

              

Lasten wijziging   
              Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  
                Beleidsopgave          
 Bereikbaar Drenthe 

                  Eco.cat.   2.565.894 2.500.000 0 0  

    Inkoop    

              
Projecten N34 
Het beschikbare budget dat in 2015 wegens vertraging door de procedures bij Exloo  en Klijndijk niet kon worden besteed, 
wordt in 2016 en 2017 weer opgenomen en wordt gedekt vanuit de Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken 
N34. 

              
Product 3.2 Verkeersveiligheid  
                Beleidsopgave          
 Verkeersveilig Drenthe 

                  Eco.cat.   0 100.000 0 0  

    Inkoop    

              Fietsnota 
Bij de vaststelling van de Fietsnota in 2014 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 – 2016 voor de uitvoering 
van de Fietsnota zelf en € 2,5 miljoen voor de regeling kwaliteitsverbetering fietspaden. Deze regeling heeft voor ruim € 7,5 
miljoen aan projecten opgeleverd. De verdeling van de € 500.000,-- in € 100.000,--, € 200.000,-- en € 200.000,-- was een ruwe 
verdeling over de eerste drie jaar. Voor de Fietsnota zijn  veel zaken in gang gezet of in voorbereiding. Ook via het nieuw 
opgerichte Fietsbureau “Op Fietse”. Inmiddels is er een veel betere inschatting van het benodigde bedrag per jaar. Een 
verdeling van € 100.000 per jaar lijkt nu een reëlere schatting om de verschillende initiatieven te kunnen realiseren. We stellen 
dan ook voor € 100.000,-- van 2015 over te hevelen naar 2017 (kasschuif). 
 
Product 3.3 Wegen. 

    Eco.cat.   250.000 0 0 0  

    Inkoop    
 
 
Onderhoud Verharding Nieuw Schoonebeek. 
De onderhoudsuitgaven voor wegen laat een onderschrijding zien van € 250.000,-. Gelet op het feit dat het gaat om geld dat 
specifiek voor infrawerken bedoeld is wordt voorgesteld om dit te storten in de in te stellen egalisatiereserve wegen en 
vaarwegen. Dit bedrag wordt in 2016 ingezet voor het project Verharding Nieuw Schoonebeek. Dit project was gepland in het 
najaar 2015, maar is verschoven naar het voorjaar 2016.  
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Lasten  restpost   Aantal (2016)  0 0 0 0  

 0   

              
     
Lasten na wijziging   92.278.567 82.172.369 67.633.769 63.258.996  
Baten na wijziging   -10.731.693 -10.731.693 -10.731.693 -5.881.693  
Saldo na wijziging 
 

  81.546.874 71.440.676 56.902.076 57.377.303  

 
 

             

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer   
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  2.820.968 2.819.247 2.817.526 2.815.805  
Baten voor wijziging    

  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000  
Saldo voor wijziging 
 

   

  2.110.968 2.109.247 2.107.526 2.105.805  

              

Lasten wijziging   
              Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

                  Eco.cat.   845.000 345.000 0 0  

    Subsidie    

              
Duurzame krimpregeling  
Er worden in 2015 nog zeven projecten beschikt. Vanwege het voornemen om de regeling na 2015 te continueren wordt 
voorgesteld om het restant budget van 2015 ad € 500.000,-- over te hevelen naar 2016. 

              
Regiovisie 
Voor het deelprogramma Landschap in het kader van de Intergemeentelijk Structuurvisie Leek Roden is voor de provinciale 
bijdrage het kasritme aangepast. Het in 2015 beschikbare bedrag wordt gefaseerd betaald t/m 2018. 
Daarom hebben we het budget van 2015 met  € 705.000,-- verlaagd en verhogen we de bijdrage in de jaren 2016 t/m 2018: € 
345.000,-- in 2016 en 2017 en € 15.000,-- in 2018 (zie Lasten restpost). Deze handelwijze verloopt budgetneutraal via de 
saldireserve. 

              
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)  
                Beleidsopgave          
 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Inkoop    
Lasten  restpost   Aantal (2016)  25.000 0 15.000 0  

 1   

              
     
Lasten na wijziging   3.690.968 3.164.247 2.832.526 2.815.805  
Baten na wijziging   -710.000 -710.000 -710.000 -710.000  
Saldo na wijziging 
 

  2.980.968 2.454.247 2.122.526 2.105.805  

              

  



45 
 

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  8.437.077 7.976.827 7.982.380 7.988.016  
Baten voor wijziging    

  -301.345 -301.345 -301.345 -301.345  
Saldo voor wijziging 
 

   

  8.135.732 7.675.482 7.681.035 7.686.671  

              

Lasten wijziging   
              Product 5.2 Milieu  
                Beleidsopgave          
 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke 

milieueisen 

                  Eco.cat.   343.493 290.000 290.000 290.000  

    Inkoop    

              
Decentralisatie-uitkering BRZO.  
Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-
installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar provincies wordt voor het jaar 2016 een bedrag van 
€ 11,171 miljoen en voor de jaren 2017 en verder structureel € 10,050 miljoen overgeheveld van het gemeentefonds naar het 
provinciefonds. De kosten die uit deze overdracht voor ons voortvloeien ad € 290.000,-- per jaar muv. 2016 € 343.493,-- ramen 
we vooralsnog op deze post. 

              
Product 5.3 Bodemontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 

en economische kracht behouden 

                  Eco.cat.   3.219.743 1.597.443 0 0  

    Inkoop    

              
Bodemsanering.  
Op de uitgaven voor de bodemsanering verwachten we in 2015 een bedrag  van € 5.969.079,-- over te houden. Naar 2016 en 
2017 willen we daarvan bedragen overhevelen van € 1.183.443,-- (2016) en € 1.597.443,-- (2017). De stagnatie in de 
uitvoering van de bodemsaneringsprojecten leidt ook tot lagere bijdragen van derden in 2015. Daarom worden die ook verlaagd 
in 2015 en in 2016 weer verhoogd.  

              
Lasten  restpost   Aantal (2016)  0 0 0 0  

 0   

              
Baten wijziging   
              Product 5.3 Bodemontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 

en economische kracht behouden 

                  Eco.cat.   -225.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Bodemsanering.  
Zie ook tekst  lasten product 5.3. 
 

              
    Eco.cat.   -1.811.300 0 0 0  

    Ontv.subsidies    
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Baten  restpost   Aantal (2016)  0 0 0 0  

 0   

              
     
Lasten na wijziging   12.000.313 9.864.270 8.272.380 8.278.016  
Baten na wijziging   -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345  
Saldo na wijziging 
 

  9.662.668 9.562.925 7.971.035 7.976.671  

              

Programma 6. Cultuur   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  19.002.502 17.804.779 18.045.027 18.053.505  
Baten voor wijziging    

  -1.308.872 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985  
Saldo voor wijziging 
 

   

  17.693.630 16.469.730 16.683.277 16.664.520  

              

Lasten wijziging   
              Product 6.2 Erfgoed  
                Beleidsopgave          
 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te 

vertellen 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Inkoop    
Lasten  restpost   Aantal (2016)  -12.500 -12.500 -12.500 -12.500  

 1   

              
     
Lasten na wijziging   18.990.002 17.792.279 18.032.527 18.041.005  
Baten na wijziging   -1.308.872 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985  
Saldo na wijziging 
 

  17.681.130 16.457.230 16.670.777 16.652.020  

              

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving   
              
   2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging    

  76.732.002 68.118.786 51.496.807 50.915.721  
Baten voor wijziging    

  -8.917.933 -7.827.017 -23.000 -23.000  
Saldo voor wijziging 
 

   

  67.814.069 60.291.769 51.473.807 50.892.721  
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Lasten wijziging   
              Product 7.2 Plattelandsontwikkeling  
                Beleidsopgave          
 Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Inkoop    

    Eco.cat.   0 -250.000 -250.000 -250.000  

    Subsidie    

              
Staatsbosbeheer 
De Provincie Drenthe, het Recreatieschap en Staatsbosbeheer (SBB) hebben gezamenlijk onderkend dat de gewijzigde 
financiering van Staatsbosbeheer leidt tot een tekort op het beheer van de recreatieve voorzieningen. Oplossingen zijn 
gevonden in het aanpassen van het voorzieningenniveau, inzet van WSW (sociale werkvoorziening) en het genereren van 
extra inkomsten. Provincie en gemeenten hebben ieder € 250.000,-- per jaar toegezegd voor de komende jaren om de kwaliteit 
te borgen. In 2016 vindt evaluatie plaats en na 2017 moet SBB andere financiering hebben gevonden. Het bedrag wordt gedekt 
uit de  reserve Natuurbeleid. 

              
Natuurpact 
In het kader van de begroting 2016 is afgesproken dat natuurbudgetten zullen worden ingezet t.b.v. 
landbouw/vrijetijdseconomie. Per abuis heeft hiervoor een bijraming bij op het onderdeel economische vitaliteit platteland/ 
recreatie, toerisme, sociaal economische voorzieningen en landbouw plaatsgevonden (plus in plaats van min € 125.000,--), in 
plaats van het budget Voorzieningen toeristisch aanbod/Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie). 

              
Product 7.4 Natuur en landschap  
                Beleidsopgave          
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 

                  Eco.cat.   98.050 149.871 174.941 264.182  

    Inkoop    

              Prolander 
De provincie Drenthe ontvangt € 5,3 miljoen vanuit het Provinciefonds voor de overgang van personeel van DLG. Dit bedrag 
wordt ter beschikking gesteld aan Prolander. Zodra de decentralisatie-uitkering is geïntegreerd in de uitkering provinciefonds 
loopt dit mee met de normeringssystematiek van het provinciefonds, wat tot uitdrukking komt in het accres van het 
provinciefonds. Volgens de septembercirculaire 2014 bedragen de accressen: 
• 2016: 1,85% 
• 2017: 0,96% 
• 2018: 0,46% 
• 2019: 1,63% 
In het goedgekeurde bedrijfsplan van Prolander is er rekening mee gehouden dat de bijdrage van de provincie zal toenemen 
met de stijging van deze accressen. Dit wordt nu ook in onze begroting structureel verwerkt. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2016)  45.000 0 0 0  

 1   

              
Baten wijziging   
              Product 7.4 Natuur en landschap  
                Beleidsopgave          
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 

                  Eco.cat.   2.327.873 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              Grondverkopen 
De geraamde dekking wegens grond verkopen voor de uitfinanciering in 2016 komt te vervallen. In 2015 is reeds aan de 
taakstelling voor dekking van de kosten voor uitfinanciering ILG voldaan. De saldi worden verrekend met de reserves ILG en 
nieuwe natuurbeleid. 
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Baten  restpost   Aantal (2016)  0 0 0 0  

 0   

              
     
Lasten na wijziging   76.875.052 68.018.657 51.421.748 50.929.903  
Baten na wijziging   -6.590.060 -7.827.017 -23.000 -23.000  
Saldo na wijziging 
 

  70.284.992 60.191.640 51.398.748 50.906.903  

              

Programma 8. Middelen   
              
   2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging    

  102.329.847 61.532.667 57.867.120 56.921.260 
Baten voor wijziging    

  -291.424.478 -231.789.876 -207.596.419 -206.541.357 
Saldo voor wijziging 
 

   

  -189.094.631 -170.257.209 -149.729.299 -149.620.097 

              

Lasten wijziging   
              Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
                Beleidsopgave          
 Een financieel gezonde organisatie 

              
 Eco.cat.   

3.504.286 2.528.573 4.760.511 7.961.438    Onvoorzien/stelpost    

                                        
Verwerking meerjarig resultaat 2e bestuursrapportage 2015 die niet in de financieringsreserve is gestort maar toegevoegd is 
aan de vrije bestedingsruimte van het college (zie ook financieel perspectief 2015-2019). 
Het verschil tussen het resultaat en de hier vermelde bedragen is verwerkt in de restpost lasten programma 8. Twee van de 7 in 
het saldo lasten opgenomen posten hebben betrekking op het meerjarig begrotings resultaat. 
 
Het meerjarige resultaat van de bestuursrapportage bedraagt : 
 

Verantwoord via 8.1 3.504.286 2.528.573 4.760.511 7.961.438 

Verantwoord via restpost programma 8 -58.270 -58.270 -58.270 -58.270 

Totale resultaat bestuursrapportage 3.446.016 2.470.303 4.702.241 7.903.168 
 
 

              
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken  
                Beleidsopgave          
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie 

                  Eco.cat.   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

    Inkoop    

              
Catering vanaf 2016. 
De budgetten van de catering 2016 moeten worden aangepast op basis van de laatste schatting. De aanbesteding loopt nog, 
maar de budgetten kunnen al beter ingeschat worden dan tijdens het opstellen van de begroting. 
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Product 8.4 Reserve mutaties  
                Beleidsopgave          
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

                  Eco.cat.   -2.230.870 96.528 97.664 97.586 

    Bijdr. aan reserves    

              
Egalisatiereserve voormalig  BDU verkeer en vervoer 
Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2015 worden de bedragen 2016 en verder van de Decentralisatie-uitkering Verkeer en 
vervoer opgehoogd vanwege de toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2015. De loon- en prijsbijstelling voor 
het jaar 2015, die nog gevolgen heeft voor de bedragen vanaf 2016, was bij de meicirculaire 2015 nog niet bekend. Deze loon-
en prijsbijstelling vindt nu plaats (2016; 97.003,-- hogere storting). 
 
Reserve provinciaal aandeel ILG 
De storting wegens grondverkopen voor de uitfinanciering ILG ad € 2.327.873,-- komt te vervallen. De gehele opgave van 11 
miljoen is inmiddels geheel gerealiseerd (zie ook baten 8.4) 
 

              
Lasten  restpost   Aantal (2016)  

-83.270 -83.270 -83.270 -83.270

 

 7   

              
Baten wijziging   
              Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
                Beleidsopgave          
 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   -4.042.832 -3.064.972 -5.323.116 -8.613.206 

    Ontv.subsidies    

              Algemene uitkering provinciefonds 
In 2016 is er een positieve accresontwikkeling van ruim 4%. De belangrijkste verklaring ligt in de intensiveringen die zijn 
opgenomen in de ontwerpbegroting 2016 van het rijk. Deze extra uitgaven zijn ook toegelicht in de Miljoenennota. Bij de 
prognose in de eerste wijziging bij de begroting 2016 is uitgegaan van de septembercirculaire voor de jaren 2015 en 2016. Voor 
het eerst houden we daarbij geen rekening meer met en afslag (correctie) wegens behoedzaamheid. Voor de jaren 2017 en 
later is een extrapolatie gemaakt door voor 2016 het relatieve aandeel van Drenthe in de totale algemene uitkering uit te 
rekenen en voor de jaren 2017 en later dit relatieve aandeel in de totale algemene uitkering aan te houden bij wijze van 
extrapolatie. 
 
Decentralisatie-uitkering  BRZO 
Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-
installaties (Richtlijn Industriële Emissies-categorie 4) van gemeenten naar provincies wordt voor het jaar 2016 een bedrag van 
€ 11,171 miljoen en voor de jaren 2017 en verder structureel € 10,050 miljoen overgeheveld van het gemeentefonds naar het 
provinciefonds. Voor Drenthe gaat het in 2016 om een  bedrag van € 343.493,-- eb=n voor de jaren daarna om € 290.000,-- 

              
Decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer 
Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2015 worden de bedragen 2016 en verder van de Decentralisatie-uitkering Verkeer en 
vervoer opgehoogd vanwege de toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2015. De loon- en prijsbijstelling voor 
het jaar 2015, die nog gevolgen heeft voor de bedragen vanaf 2016, was bij de meicirculaire 2015 nog niet bekend. Deze loon-
en prijsbijstelling ad € 97.003,-- vindt nu plaats. 

              
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken  
                Beleidsopgave          
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie 

                  Eco.cat.   75.000 75.000 75.000 75.000 

    Ontv. bijdragen    

              Catering vanaf 2016 
De budgetten van de catering 2016 moeten worden aangepast op basis van de laatste schatting. De aanbesteding loopt nog, 
maar de budgetten kunnen al beter ingeschat worden dan tijdens het opstellen van de begroting. 
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Product 8.4 Reserve mutaties  
                Beleidsopgave          
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

                  Eco.cat.   -9.536.580 -4.542.443 0 0 

    Onttrek. reserves    

               
Het totaal van de reservemutaties bedraagt (zie ook reserve overzichten in het financieel perspectief): 

 2016 2017 2018 2019 
Saldireserve -2.412.686 -2.042.443 -15.000 0 
Overige reserves -9.496.764 -2.403.472 97.664 97.586 
Per saldo mutaties reserves  -

11.909.450 
-4.445.915 82.664 97.586 

Via 8.4 lasten -2.230.870 96.528 97.664 97.586 
Via 8.4 baten -9.678.580 -4.542.443 -15.000 0 
Vermeld bij baten restposten programma 8 142.000 0 -15.000 0 
Hier vermeld   bij 8.4 baten  -9.536.580. -4.542.443 0 0 

 
Dit kan als volgt worden gespecificeerd: 

Saldireserve 2.270.686 -2.042.443 0 0 
Overige reserves -7.265.894 -2.500.000 0 0 
 -9.536.580 -4.542.443 0 0 

 
De hier opgenomen mutaties in de saldi- en overige reserves zijn: 

Saldi Reserve: Overhevelingen 2016 2017 2018 2019  zie 

Projecten duurzame krimpregeling -500.000       4.1 

Overheveling bodemsanering -1.183.443 -1.597.443     5.3 

Uitvoering fietsnota (ged)   -100.000     3.2 

Aanpassing kasritme structuurvisie Leek 
Roden 

-345.000 -345.000 0   4.1 

DU revitalisering bedrijventerrein Meppel -242.243       2.2 
Saldi Reserve: Overhevelingen (via 8.4)  -2.270.686 -2.042.443 0 0   

  

Overige Reserve mutaties  2016 2017 2018 2019   

Reserve natuurbeleid -250.000       7.2 

Reserve Financieringsfonds Drenthe -4.000.000       2.2 

Reserve versterking economische structuur -200.000       2.3 

Reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 -2.565.894 -2.500.000     3.1 

Egalisatiereserve wegen en vaarwegen -250.000       3.3 

Reserve mutaties  -7.265.894 -2.500.000 0 0   
 

 

              Baten  restpost   Aantal (2016)  -98.730 43.270 28.270 43.270 

 5   

                    
Lasten na wijziging   103.219.993 64.024.498 62.592.025 64.847.014 
Baten na wijziging   -304.777.620 -23-.279.021 -212.816.265 -215.036.293 
Saldo na wijziging 
 

  -201.557.627 -175.254.523 -150.224.240 -150.189.279 
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Bijlage 3: Treasury-rapportage 
 
Beleid  
Onze overtollige liquide middelen zijn verplicht bij de schatkist geplaatst. De langjarige uitzettingen die 
vóór 4 juni 2012 langjarig zijn uitgezet (€ 54,3 miljoen) mogen worden aangehouden tot einde looptijd. 
De overtollige middelen kunnen langjarig worden weggezet bij de schatkist, maar er bestaat ook een 
mogelijkheid gelden uit te lenen aan mede overheden, het zogenaamd onderling uitlenen.  
 
Marktontwikkelingen  
De geldmarktrente wordt grotendeels bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). De refi rente 
staat nog steeds extreem laag op 0,05%. De 3-maands Euribor heeft de afgelopen maand zelfs de nul 
lijn gepasseerd en ligt op -/- 0,044%.De Europese Centrale Bank rekent voor de komende jaren nog 
steeds op groei, hoewel ze haar verwachtingen wel neerwaarts heeft bijgesteld. De groei over het 
tweede kwartaal 2015 bedroeg 0,4% en de verwachte groei voor 2016 komt uit op 1,7% en voor 2017 
op 1,8%. Analisten verwachten dat de geldmarktrente ook de komende periode aanhoudend laag zal 
blijven. Pas in de loop van 2017 zou de rente weer boven nul kunnen uitkomen. 
De kapitaalmarktrente (onze belangrijkste graadmeter is 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) is ten 
opzichte van april 2015 wel gestegen van circa 0,22% naar 0,81% in oktober 2015. Ook hier 
verwachten de analisten wel enige stijging, maar niet op hele korte termijn en ook geen grote 
mutaties. 
Deze marktontwikkelingen hebben directe impact op het rendement van onze tijdelijk overtollige 
liquide middelen. Vooral als de langjarige uitzettingen van voor 4 juni 2012 vrij gaan vallen en de rente 
blijft zo laag, dan zal ons gemiddelde rendement op de langere termijn gaan dalen.  
 
Begrote rente  
Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar  
De dagelijkse rente op de rekening courant van de schatkist is gelijk aan de EONIA1. Deze bedraagt 
in de huidige geldmarkt 0%. In de overeenkomst met het rijk is opgenomen dat het minimale 
rentetarief 0% bedraagt., Analisten verwachten dat voor langere tijd dat de EONIA laag (negatief) blijft, 
wat tot gevolg heeft dat de rekening courant rente van de schatkist ook gedurende langere tijd 0% zal 
blijven.  
 
Rente uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar  
In de begroting is rekening gehouden met een rente bate van € 2.285.000,--. Dit is gebaseerd op een 
gemiddeld saldo aan uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar van € 54,3 miljoen tegen 
3,5% vermeerderd met uitgezette bedragen via onderling uitlenen van € 43 miljoen. Op 26 juni 2015 is 
er een lening verstrekt aan de Gemeente Etten-Leur groot € 10 miljoen tegen 0,41% met een looptijd 
van 5 jaar; hiervoor ramen we de rentebate voor 2015 nu bij met € 100.000,--. Hoewel we te maken 
hebben met een slappe markt blijven we geïnteresseerd in onderling uitlenen voor beperkte looptijden 
van , omdat het alternatief bij de schatkist 0% rente is en we ook niet verwachten dat dit percentage 
op korte termijn op zal lopen. We stellen voor  - gezien onze liquiditeitsprognose - nog voor een 
bedrag van circa  € 15 miljoen aan onderling uitlenen in 2015 weg te zetten, mits de kansen zich 
voordoen. 
In de begroting 2016 hebben we de effecten van het collegeprogramma voor de onze liquiditeiten en 
rentebaten op lange termijn verwerkt. De rentebaten zullen vooral in het licht van de huidige markt 
regelmatig worden bijgesteld op basis van de actuele liquiditeits- en marktprognoses. 

                                                      
1 Eonia is de afkorting van Euro Overnight Index Average. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken 
elkaar ongedekte leningen verstrekken met een looptijd van slechts 1 dag 
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In onze begroting 2015 hebben we bij de raming van rentebate van Enexis geen rekening gehouden 
met een reguliere en contractuele aflossing op de lening Enexis deel B. Als gevolg van deze omissie 
moeten we hierdoor onze begrote rentebaten met € 350.000,-- negatief bijstellen.  
Prognose gemiddeld saldo liquide middelen en rente percentage (oktober 2015) 

  2015 2016 2017 2018 
Rente percentage kort geld 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rente percentage lang geld 1,75% 2,01% 2,12% 2,14% 
Omvang kort geld (x € 1 mln) 114 112 106 102 

Omvang lang geld (x € 1 mln) 122 80 70 60 
 
Meerjarige liquiditeitsprognose 
De prognose van de uit te zetten middelen aan het einde van het jaar geeft het volgende beeld 

 
 
Uitgezette gelden per 1 oktober 2015 
In onderstaande tabel worden de samenstelling en de verdeling van de uitgezette gelden per 1 
oktober weergegeven. 
 
Huidige samenstelling portefeuille (in * € 1 mln) 

Producten 
Looptijd 

tot 1 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar tot 7 jaar tot 10 jaar totaal 
Deposito's/spaarrekeningen 165         165 
Onderling uitlenen   6 27   20 53 

Bancaire obligaties    15 12 7 20 54 
Totaal  165 21 39 7 40 272 
 
Huidige verdeling portefeuille 

Tegenpartij bedrag aandeel Fitch S&P Moody's 
Schatkist € 165.500.000 60,67% AAA AA+ Aaa 
Onderling uitlenen* € 53.000.000 19,43% AAA AA+ Aaa 
Rabobank € 29.300.000 10,74% AA- A+ Aa2 

BNP Paribas € 15.000.000 5,50% A+ A+ A2 
NWB € 10.000.000 3,67%   AA+ Aaa 
Totaal uitgezet € 272.800.000 100,00%       
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* Rating voor decentrale overheden gelijk aan de centrale 
overheid 

 
Drempelbedrag 
Het is openbare lichamen toegestaan om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te 
houden, boven op de contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 4 juni 2012. Gerekend over 
een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet 
hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het 
begrotingstotaal van het openbare lichaam. Voor ons bedraagt het drempelbedrag in 2015 € 
1.866.918 (zijnde 0,75% van het begrotingstotaal). 
 
Gemiddeld bedrag buiten de schatkist 

Periode 
Gemiddeld bedrag 
buiten de schatkist 

1e kwartaal 2015 € 11.051 
2e kwartaal 2015 € 1.924 
3e kwartaal 2015 € 2.492 

 
Leningen en garanties 
In de afgelopen periode is één nieuwe lening verstrekt. Voor de uitrol van Breedband in witte gebieden 
hebben PS in 2015 middelen beschikbaar gesteld. Door de coöperatie De Kop Breed in de gemeente 
Noordenveld wordt nu een eerste beroep gedaan op deze middelen. Hiervoor is maximaal € 
2.118.000 toegezegd, waarvan inmiddels € 100.000 als eerste tranche betaald is. 
 
Overzicht verstrekte leningen 

Publieke taakleningen Looptijd   Rente   

  Van Tot % €/jaar 
Uitstaande 

leningen 
Hypotheken div. div. div. 665.000  15.870.000  
NV Edon 
(achtergesteld)   eeuwigdurend 9,00 382.302  4.247.800  
RTV Drenthe 1-jan-04 31-dec-27 4,00 110.720  2.768.000  
Via Nationaal 
Restauratiefonds   opzegtermijn 6 mnd Variabel 10  865.000  

Zonneleningen SVN   opzegtermijn 1 jaar 
1 mnds 

deposito BNG pm 1.201.000  

Dutch Recycling 
Solutions 18-apr-12 1-jul-15 0,00 0  150.000  
Drentse Participatie 
Maatschappij 1-mei-10 31-dec-15 4,00 60.000  1.500.000  
Gemeente Emmen 
(DPE Next) 1-mei-12 1-jan-37 3,00 90.000  4.800.000  
Noordelijk Lokaal 
Duurzaam Energie 
(NLD) 16-jul-15 31-dec-18 6,50 4.400  150.000  
De kop breed 16-jul-15 16-jul-34 1,44 1.440 100.000 
INCAS3 16-mei-13 1-jul-16 0,00 0  1.550.000  

INCAS3 
(achtergesteld)    1-apr-25 0,00 0  2.800.000  
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Stichting Sensor 
Universe 29-jul-13 31-dec-15 0,00 0  620.000  
Stichting Energy 
Challenges 9-okt-14 15-dec-20 2,00 4.000  300.000  
Bruglening Enexis 
tranche C 15-jun-09 30-sep-16 4,65 530.333  11.405.000  
Bruglening Enexis 
tranche D 15-jun-09 30-sep-19 7,20 574.848  7.984.000  
Totaal       2.423.053  56.310.800  

 
 
 
Overzicht verstrekte garantstellingen 

Verstrekte garantstellingen Looptijd Stand 
  Van Tot   
Garantstelling spoorshuttle 
Malmo-Coevorden (Netto 
garantstelling) 1-jan-15 31-dec-15 125.000  

Grenzelooswerken 
maximaal 2 jaar, periode afhankelijk 
van rijksbijdrage 1.045.307  

Regionaal sectorplan 
vrijetijdseconomie 

maximaal 2 jaar, periode afhankelijk 
van rijksbijdrage 640.000  

Totaal   1.810.307  

 
Er is een garantstelling verstrekt voor Grenzeloos werken van € 1.045.307,--; de provincie Drenthe is 
partner in het samenwerkingsverband. 
Daarnaast is een garantstelling Regionaal sectorplan  ad € 640.000,-- aangegaan omdat het rijk een 
solide partner eiste als hoofdaanvrager voor de rijksbijdrage. 

 


