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Inleiding  

a. Algemeen 
De 1e Bestuursrapportage is een inhoudelijke en financiële verantwoording over de eerste maanden 
van 2016. Wij hebben de Bestuursrapportage een andere vorm gegeven, waarbij wij aansluiten bij de 
vorm die ingezet is bij de Nota van Aanbieding bij de Begroting 2016.  
Dit betekent het volgende. 
- In de nieuwe opzet is er meer aandacht voor de verantwoording van de hoofdlijnen van ons be-

leid.  
- De beleidsopgaven die volgens planning verlopen, treft u niet meer aan.  
- De financiële afwijkingen na verrekening met bestemmingsreserves uit de 2e Begrotingswijziging 

2016 treft u per speerpunt aan.  
- In de paragraaf Financieel meerjarenperspectief wordt de ontwikkeling geschetst van de vrije 

bestedingsruimte, de financierings- en de algemene reserve.  
- In die paragraaf hebben wij ook alle financiële afwijkingen uit de 2e Begrotingswijziging 2016 die 

worden vereffend met bestemmingsreserves gerecapituleerd. 
In de 2e Begrotingswijziging 2016 zijn alle financiële voorstellen tot wijziging van de Begroting 2016 
(inclusief de budgettair neutrale wijzigingen) opgenomen en gedetailleerd toegelicht.  
 
Zoals gebruikelijk hebben wij de treasury-verantwoording bijgevoegd. Nieuw is de afgesproken infor-
matieverstrekking over en verantwoording van de provinciale cofinanciering bij EU-instrumenten.   

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

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

 

Advies  

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2016. 
2. De 2e Begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 

Beoogd effect 

1. Door kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2016 kunnen uw Staten met ons in gesprek 
treden over de verantwoording van het gevoerde beleid in de afgelopen maanden. 

2. Door instemming met de 2e Begrotingswijziging 2016 wordt de Begroting 2016 geactualiseerd. 

Argumenten 

1.1. Het document is een onderdeel van de planning en control-cyclus waardoor uw Staten zich een 
oordeel kunnen vormen over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van beleidsre-
sultaten en de baten en lasten over de eerste maanden van 2016.  
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2.1. Uw Staten stellen de Begroting en de wijzigingen daarin vast. Door instemming met de 2e wijzi-
ging 2016 wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van uw Staten en wordt de Begroting 
2016 geactualiseerd. 

 

Tijdsplanning 
 
Niet van toepassing. 

Financiën 
 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
 
Niet van toepassing. 

 

Bijlag en  
 
1. 1e Bestuursrapportage 2016. 
2  2e Begrotingswijziging 2016 (inclusief bijlagen Treasury en Europa). 
 
 
Assen, 28 april 2016 
Kenmerk: 17/3.5/2016002236 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 

 

 



Ontwerpbesluit   2016-738-1 

 

 

 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 28 april 2016, kenmerk 
17/3.5/2016002236; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2016; 

 
2. de 2e Begrotingswijziging 2016 vast te stellen. 
 
 
Assen, 8 juni 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
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Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2016. Deze bestuursrapportage 
blikt terug op het eerste kwartaal na vaststelling van de begroting eind 
2015. Deze rapportage heeft een nieuw en fris uiterlijk, in de stijl van de 
nota van aanbieding bij de begroting 2016. In de begroting hebben we 
een aantal speerpunten benoemd, Samenwerkend Drenthe, Economisch 
Drenthe, Bereikbaar Drenthe, Ruimtelijk Drenthe en Energiek Drenthe. 
Per speerpunt geven wij u een verantwoording op hoofdlijnen en de 
successen van de afgelopen periode. 

Daarnaast tonen wij u de gebruikelijke inhoudelijke 
beleidsafwijkingen ten opzichte van de begrotings-
afspraken. In april is de Investeringsagenda goedge-
keurd door provinciale staten. Met de uitwerking 
hiervan gaan we de komende periode verder. 

De beleidsafspraken die volgens planning verlopen 
zijn niet meer vermeld. Financiële afwijkingen die 
invloed hebben op het resultaat (na verrekening met 
reserves) en waarvoor we een begrotingswijziging 
voorstellen, zijn per speerpunt opgenomen. In het 
financieel meerjarenperspectief 2016-2019 hebben 
we de gevolgen van de financiële afwijkingen voor 
de vrije bestedingsruimte en de financierings-

reserve samengevat. Daar staan ook de financiële 
 afwijkingen per product vermeld die worden 
 verrekend met bestemmingsreserves.

In samenhang met deze Bestuursrapportage is 
de 2e begrotingswijziging 2016 opgesteld. Deze 
wijziging bevat alle voorstellen tot wijziging van 
de begroting per product met een toelichting 
daarop. De begrotingswijziging bevat dus ook de 
budgettair neutrale voorstellen (bv. budgetverschui-
vingen) waarover wij uw goedkeuring vragen. In de 
voorjaarsnota kunt u onze plannen voor de komende 
periode tegemoet zien. De voorjaarsnota zal ter 
bespreking in uw vergadering in juli voorliggen.
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Het maken van een Investeringsagenda is een soort over koepelende 
prioriteit in de Begroting 2016; het ontwikkelen daarvan is een 
gezamenlijke opgave van PS en GS. Begin maart hebben we onze 
eerste projectmatige uitwerking van de Investeringsagenda en de 
daarop gebaseerde eerste financiële verdeling afgerond. Nog voor de 
Voorjaarsnota hebben uw Staten daarover een besluit genomen. 
De Investeringsagenda is opgezet om actief te kunnen inspelen 
op toekomstgerichte ontwikkelingen ook op het gebied van 
werk gelegenheid. 

Investeringsagenda

Zoals u weet gaat het om de onderwerpen:
1. Breedband
2. Acquisitie en een Drentse 

Investeringspremieregeling
3. Fietsprovincie nr. 1/Vrijetijdseconomie
4. Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

5. Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit
6. Energieneutraal Wonen
7. Culturele Investeringen die leiden tot toonaan-

gevende kwaliteit
8. Werken aan de toekomst van Veenhuizen
9. EU-cofinanciering
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De eerste uitwerking telt grofweg op tot € 45 miljoen 
aan provinciale lasten. 

Wij hebben voor verschillende van de negen 
onderwerpen het contact met uw Staten gezocht. 
Met name bij de onderwerpen Culturele 
 investeringen, Energieneutraal wonen, Breedband 
en Fietsprovincie nr. 1/Vrijetijdseconomie hebben 
of gaan uw Staten interactief en creatief mee 
vorm gegeven hoe denkbeelden omgezet worden in 
concrete projecten.
 Gelijktijdig met het verder concretiseren van 
de onderwerpen hebben we onze organisatie en 
processen gericht op het realiseren van al onze speer-
punten. Daarbij zijn zowel de goede voor bereiding 
en besluitvorming als de  beheersing aangepast aan 
onze ambitie om dynamisch te besturen.

Successen
• De Investeringsagenda is als nieuw instrument 

ontwikkeld, inclusief een proces van besluit-
vorming, rapportage en actualisatie over de 
Investeringsagenda. 

• De Reserve Investeringsagenda is op 1 januari 
gevormd en gevuld. 

• We hebben het proces van besluitvorming, 
rapportage en actualiseren specifiek beschreven.

Stand van zaken reserves
Voor de reserve EU cofinanciering is voorlopig 
geen projectuitwerking gemaakt.
Hoewel de individuele besluiten per project nog 
door uw Staten moeten worden goedgekeurd, zal 
de onttrekking aan de reserve investeringsagenda er 
waarschijnlijk als volgt uitzien:

onderwerp/project Bijdrage uit Reserve 

Investeringsagenda

Omvang investering bij 

revolverend financieren

Breedband € 9.050.000 € 50.000.000

Acquisitie en Drentse IPR € 7.000.000 Deels in te zetten

Fietsprovincie nr. 1/ Vrijetijdseconomie € 6.750.000 Nog niet uitgewerkt

Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde € 7.500.000 Nog niet uitgewerkt

Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit € 1.150.000 € 7.500.000

Energieneutraal wonen € 6.500.000 € 15.000.000

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit € 4.125.000

Werken aan de toekomst van Veenhuizen € 750.000 Afhankelijk van vorm

EU- cofinanciering( voorlopige reservering) € 2.000.000
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Highlights

In februari jl. hebben wij onze eerste ronde werkbezoeken aan de 
Drentse gemeenten afgerond. Samen met de colleges van burge-
meester en wethouders kijken wij hier tevreden op terug. In overleg 
met hen bereiden we de volgende bezoeken voor. Voor verschil-
lende inhoudelijke thema’s hebben we geëxperimenteerd met andere 
(werk)vormen waarin we uw staten betrekken bij beleidsontwikke-
ling. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota en 
energieagenda. En de interactieve bijeenkomst met een groot deel van 
uw Staten over het Masterplan Krimp/Dynamisch Drenthe. 
Sinds 2009 participeren wij in Regionaal informatie- en expertise-
centrum (RIEC). Hierin werken wij samen met gemeenten en andere 
ketenpartners om de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit 
te verbeteren. Per 1 januari leveren wij ook een  structurele bijdrage 
aan het RIEC. Ook het vluchtelingenvraagstuk gaat zeker niet aan 
Drenthe voorbij. Wij constateren dat alle Drentse spelers hierin hun 
uiterste best doen en de gemaakte landelijke afspraken nakomen. De 
verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk ligt bij de Drentse gemeenten. 
Onlangs is ook het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP) van start gegaan. Daarmee zijn alle Europese regioprogramma’s 
beschikbaar voor Drentse stakeholders.

Successen

• Werkbezoeken GS aan 
alle Drentse gemeenten. 

• Participatie in samen-
werkingsverband Regio 
Zwolle.

Speerpunt Samenwerkend Drenthe
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Financiële afwijkingen

Product Omschrijving 2016 2017 2018 2019

1.1 Bijdrage RIEC L  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

Totaal (nadeel)  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

€ 6.179.419

€ 19.640

€ 1.192.890
19%

0%

Realisatie Budget

Realisatie Budget

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen beleidsresultaten

Geen
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Highlights

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling naar een groene economie. 
Een mooie opsteker in dat verband is de verkiezing van de regio 
Drenthe-Groningen door de EU tot 1 van de 6 voorbeeldregio’s in 
Europa op het terrein van biobased economy. Daarnaast zijn we 
begonnen met de samenwerking van de chemieclusters Emmen-
Delfzijl. Een voorbeeld waarmee wij de gezondheidseconomie 
stimuleren is de opening van de health hub in Roden. De ambitie van 
het college is duidelijk: in 2019 moet voor iedereen in Drenthe het 
gebruik van breedband mogelijk zijn. We hebben onze inspanningen 
vergroot in geld (€ 500.000) en menskracht, om lokale initiatiefne-
mers te ondersteunen. Inmiddels zijn twee initiatieven al daadwerke-
lijk bezig het netwerk te bouwen en staan enkele andere te popelen. 
Wij zijn bereid de strategische stap te zetten om ook leningen te 
verstrekken voor breedbandaanleg in de beperkt bekabelde (grijze) 
gebieden, naast de al bestaande mogelijkheid voor de onbekabelde 
(witte) gebieden.

Successen
• Toekenning sectorplan 

Grenzelooswerken.
• Start uitvoering Europees 

project Food 2020.
• 10de editie onderwijs-

monitor .
• Bestuurlijk principeakkoord  

overname aandelen NOM.
• Ondernemersfabrieken: 

4e  in Hoogeveen geopend 
(15 april).

Speerpunt Economisch Drenthe
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Afwijkingen beleidsresultaten

Geen

Financiële afwijkingen

Geen

€ 14.119.161

€ 877.945

€ 2.522.601
18%

€ 901.852
103%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

Realisatie Budget

Realisatie Budget
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Highlights

Onze ambitie op het terrein van bereikbaarheid hebben we voor 
2016 geconcretiseerd in  
het digitale Provinciale Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 
PUP 2016 dat we in februari aan uw Staten hebben toegestuurd 
(www.provincie.drenthe.nl/pup). De eerste verkenningen en onder-
zoeken naar een verdubbeling van de N34 in Zuidoost Drenthe 
zijn zowel bestuurlijk als in de “omgeving” goed ontvangen. Voor 
het openbaar vervoer voor 16- en 17 jarige MBO-studenten is voor 
2016 nog een regeling getroffen voor de vervoerskosten. Onze 
inzet op spoorvervoer heeft er toe geleid dat alle projecten voor de 
spoorboog Coevorden naar het Europark binnen de vastgestelde 
planning en ruim binnen de totale raming zijn aanbesteed. De drie 
RSP- projecten Centrumvernieuwing Emmen, Wildlands Adventure 
Zoo, Theater en Mensenpark, lopen volgens planning. In het kader 
van onze ambitie als fietsprovincie nr. 1 heeft de aankondiging van de 
aanleg van een “houten” fietspad landelijk en ook internationaal veel 
aandacht getrokken. 

Successen

• Start reconstructie N374 
Schoonloërstraat. 

• Brochure “Verkeer in 
Nederland, veilig lopen en 
fietsen” vertaald.

• REP-project Region of 
Smart Factories.

Speerpunt Bereikbaar Drenthe
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Financiële afwijkingen

Product Omschrijving 2016 2017 2018 2019

3.3 Basisregistratie Topografie L  € -  € 35.000  € 35.000  € 35.000 

3.3 Verkoop gladheidsmaterieel B  € -405.000  € -  € -  € - 

3.3 Verkoop grond B  € -23.170  € -  € -  € - 

3.3 Budgettekort gladheidsbestrijding L  € 250.000  € -  € -  € - 

3.4 Bijdrage in voedingsgemalen B  € -119.000  € -119.000  € -119.000  € -119.000 

Totaal (voordeel)  € -297.170  € -84.000  € -84.000  € -84.000 

Afwijkingen beleidsresultaten

 Uitvoering dagelijks onderhoud stroomwegen: Door het extreme 
weer in januari is er veel vorstschade opgetreden op de N34 en is 
besloten het groot onderhoud met een jaar te vervroegen en uit te 
voeren in 2016.

 Realisatie dubbelspoor bij Station Emmen Zuid/2e perron: 
Vertraging door extra onderzoeken alternatieve locaties. 

 Spoorboog Hoogeveen: planuitwerking Spoorboog-verruiming: 
Door interne omstandigheden bij ProRail is het werk 1 jaar 
vertraagd. 

€ 92.278.567

€ 10.731.693

€ 44.168.352
48%

€ 1.236.667
12%

Realisatie Budget

Realisatie Budget

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)
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Highlights

De gemeenteraad van Assen is in februari akkoord gegaan met de 
komst van het Factory Outlet Centrum in Assen-Zuid. Zodra wij 
het verzoek voor aanpassing van de omgevingsvisie van de gemeente 
Assen ontvangen hebben, gaan wij daarover het gesprek met uw 
Staten aan. In februari heeft op ons initiatief een gesprek plaats-
gevonden met minister Kamp over windenergie, waarin opnieuw 
aandacht is gevraagd voor de Drentse knelpunten: dubbele lijn 
Drouwernermond, lijn Nieuwediep en Lofar. In samenspraak met 
gemeenten en betrokken stakeholders uit de detailhandel werken wij 
aan het ontwikkelen van de Retailagenda. De Energieagenda, en als 
onderdeel daarvan het het investeringsplan Energieneutraal wonen, is 
nagenoeg gereed. Het Drentse TOPSOIL is het eerste INTERREG 
VB project dat in uitvoering is genomen. Dit is één van de hoogst 
beoordeelde projecten van de eerste call en gericht op oplossingen 
voor de gevolgen van klimaatverandering op grond- en oppervlakte-
water en de effecten daarvan in de landbouwsector.

Successen

• Eerste INTERREG VB 
project (TOPSOIL) in 
uitvoering.

• Start ontwikkeling 
Retailagenda.

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe

12



Afwijkingen beleidsresultaten

 Pilots herontwikkeling bestaand winkelvastgoed: Het starten van 
een pilot is mede afhankelijk van opbrengst Retail agenda.

 Geïnitieerde Proeftuin Drenthe Bodemenergie: De verkenning 
van de proeftuin Drenthe Bodemenergie heeft enige vertraging 
opgelopen. Het proces start medio 2016. 

Financiële afwijkingen

Product Omschrijving 2016 2017 2018 2019

5.2 Indexering bijdrage RUD L  € -  € 83.000  € 139.000  € 196.000 

Totaal (nadeel)  € -  € 83.000  € 139.000  € 196.000 

€ 15.691.281

€ 3.047.645

€ 1.807.389
12%

€ 220.564
7%

Realisatie Budget

Realisatie Budget

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)
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Successen
• Prestatieovereenkomst 2016 

met Prolander getekend. 
• Start nieuwe regeling 

Dorpsinitiatieven. 
• Rijkssubsidie Noordelijke 

strategie herbestemming 
toegekend. 

• Subsidies verstrekt aan 
Shakespeare-theater en 
TT-festival.

Highlights

In februari hebben we een statenbijeenkomst gehouden waarin 
we van gedachten hebben gewisseld over de thema’s die spelen 
rond krimp: wonen & leefomgeving, arbeidsmarkt & onderwijs, 
 mobiliteit & bereikbaarheid en burgerkracht. Leefbaarheid werd 
gezien als centraal thema als het gaat om de benadering van het 
krimp vraagstuk. Dit wordt het vertrekpunt bij de uitwerking van 
de krimp aanpak. In het kader van de werelderfgoed nominatie 
Koloniën van Weldadigheid zijn we gestart met een samenwerkings-
project van bezoekerscentra/musea in Nederland en Vlaanderen. 
Ook is de ontwikkeling van de oprichting van een koloniecentrum 
in Frederiksoord van start gegaan. In het kader van onze ambitie 
met betrekking tot een toekomstgerichte landbouw zijn we gestart 
met het INTERREG A-project bio-economie non-food. Dit project 
is gericht op innovatie en werkgelegenheid op het gebied van agro 
& food. Ook hebben wij binnen POP3 de subsidieregelingen jonge 
landbouwers en innovatie Veenkoloniën opengesteld. 

Speerpunt Energiek Drenthe
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Afwijkingen beleidsresultaten (vervolg)
 Erfgoedverkenning ent afspraken over ambities en concrete projecten, van gebouw- tot gebiedsniveau: 

In mei 2016 zullen deze werkzaamheden weer worden opgepakt.
 In uitvoering- project Holtingerveld: Afronding toegangspoort is vertraagd vanwege locatiekeuze 

informatiecentrum. Wachten op besluitvorming gemeente.
 Afronding- Inrichtingsplan Dwingelderveld (LIFE): Dwingelderveld, module 1, is vrijwel afgerond. 

Spier-Moraine (module 2) is vertraagd vanwege de nadere uitwerking van de opgave.
 Projecten bodemverbetering, kringlooplandbouw, melkveehouderij en ontwikkelagenda, innovatie 

primaire landbouw en veenkolonien: Een aantal beleidsresultaten wordt vertraagd door de latere 
openstelling van POP3.

Afwijkingen beleidsresultaten

 Toonaangevende professionele podiumkunsten zijn  ondersteund 
door subsidie en gerichte opdrachten: Beperking overig talent-
ontwikkeling en innovaties als gevolg inpassing subsidie 
Shakespeare theater

 Herbestemming panden zijn op een economisch verantwoorde 
wijze ontwikkeld en behouden: Budgetgevolgen toenemende 
belangstelling herbestemmen van (dreigende) leegstaande 
monumentale panden.

€ 95.865.054

€ 7.898.932

€ 19.414.212
20%

€ 566.563
7%

Realisatie Budget

Realisatie Budget

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)
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Highlights

Op het gebied van financiën is met name aandacht besteed aan 
planning en control. Door de diversiteit aan processen in kaart 
te brengen en beter op elkaar af te stemmen onder andere door 
 digitalisering wordt steeds efficiënter gewerkt. 

Op organisatieniveau is veel en voortdurend aandacht besteed aan 
managementontwikke ling en sturing afgestemd op de college-
opdrachten binnen een organisatie die zich richt op wat de omgeving 
van haar verlangt. Ontwikkelingen vinden plaats door in het werk 
aan het werk te zijn om kwaliteits verbetering te realiseren.

Successen

• Er is een goedkeurende 
accountants verklaring 
afgegeven bij de 
jaarstukken 2015.

Speerpunt Financiën en organisatie
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Afwijkingen beleidsresultaten

Geen

Financiële afwijkingen

Product Omschrijving 2016 2017 2018 2019

8.3 Budget vervalt L  € -2.120  € -2.120  € -2.120  € -2.120 

8.1 CAO L  € 600.000  € 780.000  € 780.000  € 780.000 

8.3 Onderhoudsniveau basisregistraties L  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000 

Totaal (nadeel)  € 697.880  € 877.880  € 877.880  € 877.880 

€ 103.256.522

€ 305.041.620

€ 11.996.929
12%

Realisatie Budget

Realisatie Budget

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

€ 36.117.433
12%
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Financiële afwijkingen
Wij hebben geïnventariseerd welke financiële afwijkingen er optreden voor de begroting 2016.
De financiële afwijkingen worden volgens afspraak, grotendeels vereffend met specifieke bestemmings-
reserves. Na deze vereffening resteren de financiële afwijkingen ic. het resultaat, dat verder moet worden 
gedekt. 

Financiële afwijkingen 1e berap 2016 2017 2018 2019

Financiële afwijkingen voor mutatie in reserves (+=voordeel) 22.949.860 -74.642 -3.199.006 -878.638

Voorgestelde verrekening met reserves (+=storting) 23.365.570 817.238 -2.251.126 126.242

Financiele afwijkingen na mutatie in reserves (Resultaat 1e 

bestuursrapportage) 

-415.710 -891.880 -947.880 -1.004.880

Resultaat 1e Bestuursrapportage en bestemming
Het nadelige resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 415.710,- in 2016 doorlopend naar ruim 1 
miljoen in 2019. Het grootste aandeel hierin is de loonsverhoging als gevolg van de CAO voor 2016. De 
detail opbouw van het resultaat is per speerpunt vermeld. Het resultaat wordt overeenkomstig de finan-
ciële strategie uit de nota van aanbieding bij de begroting 2016 onttrokken aan de vrije bestedings ruimte. 
Het geactualiseerde financieel perspectief is in onderstaande tabellen weergegeven. Voor het schetsen van 
het financieel perspectief is het startpunt de 2e Bestuursrapportage 2015. 

Financieel perspectief 2016 2017 2018 2019

Uitgangspositie 3.500.784 3.924.093 7.773.783 11.812.143

Financiële afwijkingen na mutatie in reserves (resultaat 1e berap) -415.710 -891.880 -947.880 -1.004.880

Vrije bestedingsruimte 3.085.074 3.032.213 6.825.903 10.807.263

Verloop reserve algemene doeleinden en financieringsreserve
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de algemene reserve weer. Daarin zijn geen mutaties voorzien.

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop 2016 2017 2018 2019

Saldo aanvang jaar (1) 19.971.921 5.271.921 5.271.921 5.271.921

Primitief Begrote onttrekking + 1e wijziging (2) 14.700.000

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

Financieel meerjarenperspectief 2016-2019
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In de jaarstukken 2015 zijn een tweetal overschrijdingen opgetreden waarvan is afgesproken dat die tijde-
lijk zouden worden gedekt uit de financieringsreserve. De overschrijdingen zijn volgens afspraak, nu in 
mindering gebracht op de desbetreffende budgetten voor dit jaar en rechtstreeks weer toegevoegd aan de 
financieringsreserve. De ontwikkeling van de financieringsreserve is als volgt:

Financieringsreserve

Verloop 2016 2017 2018 2019

Saldo aanvang jaar (1) 105.842.663 78.832.857 78.832.857 78.832.857

Begroting 2016 primitief -30.500.000

Bestemming resultaat 2015 2.952.178

1e Bestuursrapportage 2016 538.016

Saldo einde jaar (1-2+3 t/m 5 78.832.857 78.832.857 78.832.857 78.832.857

Mutaties in baten en lasten per product die worden vereffend met reserves
Onderstaande tabel geeft de wijzigingen in de baten en lasten weer die worden vereffend met reserves. Zij 
hebben geen invloed op het saldo en de vrije bestedingsruimte en worden dus ook niet bij de financiële 
afwijkingen per speerpunt vermeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en of lasten per 
product die met de daarbij behorende bestemmingsreserve waarmee de vereffening heeft plaatsgevonden. De 
detail beschrijving daarvan is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2016.

Het financieel meest omvangrijke verschil houdt verband met het verschil tussen de verwachte lagere 
besteding voor de ontwikkelopgave natuur volgens de prestatie overeenkomst met Prolander voor dit jaar 
en de in de begroting opgenomen budgetten afgeleid van de decentralisatie uitkering Natuur 2016. De op 
een na grootste post heeft betrekking op de reservering van de ontvangen restant BDU gelden in de egali-
satiereserve voormalige BDU. En tenslotte noemen we nog de overheveling van de gelden relatienotage-
bieden uit de reserve ILG naar de nieuwe reserve natuurbeleid in verband met de nieuwe ontwikkelopgave 
vanaf 2013 die uit deze reserve wordt gedekt. 
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Pr Omschrijving Verrekening met Reserve 2016 2017 2018 2019

2.4 Breedband Versterking Economische Structuur 250.000 0 0 0

2.4 Breedband Vitaal Platteland 250.000 0 0 0

3.1 Reservering restant BDU vorige 

boekjaren

Egalisatiereserve voormalige BDU -9.687.860 0 0 0

3.1 Bijdrage aan OV bureau Gron/DR Egalisatiereserve voormalige BDU -410.698 -410.698 -410.698 -410.698

3.1 Spoorlijn Emmen Zwolle Egalisatiereserve voormalige BDU 503.156 503.156 503.156 503.156

3.1 Reiskostenvergoeding 16/17 jr MBO Egalisatiereserve voormalige BDU 50.000 0 0 0

3.1 Ophoging budget BDU projecten Egalisatiereserve voormalige BDU 2.559.887 0 0 0

3.4 Afwikkeling Erica-Ter Apel Vaarverbinding Erica-Ter Apel 160.000 0 0 0

3.4 Indexatie rijksbijdrage Meppel de Punt -218.700 -218.700 -218.700 -218.700

4.1 Dekking overschrijding 2015 Financieringsreserve -80.000 0 0 0

5.1 Overschrijding budget 2015 Prog. 

Energie

Financieringsreserve -458.016 0 0 0

6.2 Lening maatschappij van 

Weldadigheid

Opvang revolverend financieren -95.000 0 0 0

6.3 Overheveling beeldende kunst RO 

plannen

Saldireserve 132.000 0 0 0

6.3 Overheveling DU door en drugsafval Saldireserve 121.722 0 0 0

7.4 Dekking compensatie POP2 middelen Provinciaal aandeel ILG 847.706 0 0 0

7.4 Overheveling soortenbescherming Saldireserve 43.500 0 0 0

7.4 Herprogrammering ontwikkelopgave Natuurbeleid -16.816.657 0 0

7.4 Her-programmering ILG Provinciaal aandeel ILG -2.022.708 -690.996 2.377.368 0

8.1 Omzetting naar voorziening Res monitoring voorm. 

Stortplaatsen

1.129.833 0 0 0

8.1 Omzetting naar voorziening Reserve grondwaterheffing 376.265 0 0 0

8.4 Overheveling krediet relatienota-

gebieden

Provinciaal aandeel ILG 6.000.000 0 0 0

8.4 Overheveling krediet relatienota-

gebieden

Natuurbeleid -6.000.000 0 0 0

-23.365.570 -817.238 2.251.126 -126.242
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2e Begrotingswijziging 2016 
(1e Bestuursrapportage)
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2e Begrotingswijziging 2016 

Programma en Producten  2016 2017 2018 2019
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur  
Lasten  
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 15.000 15.000 15.000 15.000
Programma 2. Regionale economie  
Lasten  
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht -481.250 -481.250 -481.250 -481.250
Product 2.4 Breedband 500.000 0 0 0
Product 2.5 Vrijetijdseconomie 500.000 500.000 500.000 500.000
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer 
Lasten  
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 2.702.345 92.458 92.458 92.458
Product 3.3 Wegen 290.000 75.000 75.000 75.000
Product 3.4 Vaarwegen 160.000 0 0 0
Baten  
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -9.687.860 0 0 0
Product 3.3 Wegen -428.170 0 0 0
Product 3.4 Vaarwegen -337.700 -337.700 -337.700 -337.700
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Lasten  
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling -80.000 0 0 0
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen 
en peilbeheer) 

229.579 229.579 229.579 229.579

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
Lasten  
Product 5.1 Energie -458.016 0 0 0
Product 5.2 Milieu 121.722 83.000 139.000 196.000
Programma 6. Cultuur  
Lasten  
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen -126.622 0 0 0
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 470.472 -18.750 -18.750 -18.750
Baten  
Product 6.3 Cultuur en maatschappij -230.600 0 0 0
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving  
Lasten  
Product 7.4 Natuur en landschap 180.895 3.055.909 6.124.272 1.292.554
Baten  
Product 7.4 Natuur en landschap -18.169.054 -3.786.905 -3.786.905 -1.332.554
Programma 8. Middelen  
Lasten  
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.400.809 -401.459 -457.459 -514.459
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 337.880 337.880 337.880 337.880
Product 8.4 Reserve mutaties 32.676.596 817.238 126.242 126.242
Baten  
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -95.000 0 0 0
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Product 8.4 Reserve mutaties -9.311.026 0 -2.377.367 0
 0 0 0 0
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Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur   
            
  2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging   

 6.179.419 6.148.472 6.159.745 6.171.244 
Baten voor wijziging   

 -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo voor wijziging 
 

  
 6.159.779 6.128.832 6.140.105 6.151.604 

            
Lasten wijziging   
            Product 1.1 Drenthe goed bestuurd  
              Beleidsopgave         
 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders 

               Eco.cat.  15.000 15.000 15.000 15.000 
   Inkoop   
            De provincie Drenthe gaat jaarlijks € 15.000,-- bijdragen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). 

            
   
Lasten na wijziging  6.194.419 6.163.472 6.174.745 6.186.244 
Baten na wijziging  -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 
Saldo na wijziging 
 

 6.174.779 6.143.832 6.155.105 6.166.604 

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

 14.119.161 9.051.173 9.051.173 9.051.173 
Baten voor wijziging   

 -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo voor wijziging 
 

  
 13.241.216 9.018.973 9.018.973 9.018.973 

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

               Eco.cat.  -481.250 -481.250 -481.250 -481.250 
   Subsidie   
             
Regio Zwolle vormt sinds vier jaar een dynamisch en licht georganiseerd samenwerkingsverband van 19 gemeenten in 4 
provincies. De Drentse gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden doen actief mee in dit samenwerkingsverband. Na vier 
jaar staat er nu een doelgericht samenwerkingsverband, waarbij ook andere partijen dan overheden zijn aangehaakt. Met 
ingang van 2016 gaan alle aan Regio Zwolle deelnemende gemeenten een bedrag van € 1,- per inwoner bijdragen aan Regio 
Zwolle. Aan de provincies is gevraagd om een vergelijkbare bijdrage te verlenen. Wij stellen voor jaarlijks € 75.000,-- bij te 
dragen aan Regio Zwolle. Een bedrag van € 56.250,-- wordt gevonden binnen dit product (budget projecten versterking 
economische structuur) en € 18.750,-- is gevonden door verlaging van het budget  op product 6.3 cultuur en maatschappij. 
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Wij stellen voor om het huidige budget “Bijdragen in projecten versterking economische structuur” te verlagen en in te zetten 
voor vrijetijdseconomie voor de periode 2016 t/m 2019 (product 2.5). Dat budget is dan bedoeld om bij te dragen aan ambitie 
om vrijetijdsprovincie nr. 1 van Nederland te worden conform collegeprogramma. 

            Product 2.4 Breedband  
              Beleidsopgave         
 Breedband op het Drentse platteland 

               Eco.cat.  500.000 0 0 0 
   Subsidie   
            Wij stellen voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 500.000,-- in 2016 voor de subsidiëring van 
vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden. Wij stellen voor dit bedrag voor 50% te dekken 
vanuit de Reserve Vitaal Platteland en 50% vanuit de Reserve Versterking Economische structuur (product 8.4) 

            Product 2.5 Vrijetijdseconomie  
              Beleidsopgave         
 Versterken van de vrijetijdseconomie 

               Eco.cat.  500.000 500.000 500.000 500.000 
   Subsidie   
            Wij stellen voor om € 500.000,-- per jaar uit te trekken voor vrijetijdseconomie voor de periode 2016 t/m 2019. Dit budget is 
bedoeld om bij te dragen aan ambitie om vrijetijdsprovincie nr. 1 van Nederland te worden conform collegeprogramma. We 
hebben dekking gevonden door het huidige budget Bijdragen in projecten versterking economische structuur af te romen met  
€ 500.000,--(product 2.2). 

               
Lasten na wijziging  14.637.911 9.069.923 9.069.923 9.069.923 
Baten na wijziging  -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo na wijziging 
 

 13.759.966 9.037.723 9.037.723 9.037.723 

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

 92.278.567 82.172.369 67.633.769 63.258.996 
Baten voor wijziging   

 -10.731.693 -10.731.693 -10.731.693 -5.881.693 
Saldo voor wijziging 
 

  
 81.546.874 71.440.676 56.902.076 57.377.303 

            
Lasten wijziging   
            Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  
              Beleidsopgave         
 Mobiliteit op maat 

               Eco.cat.  50.000 0 0 0 
   Inkoop   
            Bij de Stichtingen Leergeld Noord-Drenthe, Emmen en Meppel komen regelmatig aanvragen binnen voor de vergoeding van 
schoolkosten voor een MBO-opleiding. De doelgroep voor een regeling voor de reiskostenvergoeding zijn 16/17-jarigen die een 
voltijdsopleiding volgen in het beroepsonderwijs en die geen recht hebben op een studentenreisproduct. Het gezinsinkomen 
bedraagt niet meer dan 120% van het bijstandsniveau. De kinderen zijn woonachtig in de gemeenten waar een stichting 
Leergeld functioneert, te weten: Meppel, Emmen, Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. De uitvoering van de regeling berust bij de 
Stichtingen Leergeld Emmen, Meppel en Noord- Drenthe. Het inkomen wordt getoetst door de intermediairs van de Stichting 
Leergeld. De Provincie Drenthe is bereid de aanvragen voor de periode van 01-01-2016 - 01-07-2016 voor 50 % te vergoeden. 
De kosten voor de periode van 01-07-2016 tot 01-01-2017 worden voor 100% vergoed. De maximale bijdrage van de Provincie 
Drenthe bedraagt € 50.000,-- en wordt gedekt vanuit de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer (product 8.4). 
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   Eco.cat.  2.652.345 92.458 92.458 92.458 
   Subsidie   
            De bijdrage van de provincie Drenthe aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe is over 2016 € 20.965.372,--. Daarnaast moet 
nog een indexatie worden toegepast, die een verhoging van € 100.000,-- tot gevolg heeft. Het huidige budget dient daarom 
structureel te worden verlaagd met een bedrag van € 410.698,--. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit de Decentralisatie uitkering 
Verkeer en Vervoer, via de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en Vervoer (product 8.4). 

            
De bijdrage van de provincie Drenthe in BDU-projecten is over 2016 € 5.401.877,--. Het huidige budget dient daarom te worden 
verhoogd met een bedrag van € 2.559.877,--. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit de Decentralisatie-uitkering Verkeer en 
Vervoer, via de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en Vervoer (product 8.4) 

            
De bijdrage van de provincie Drenthe in de uitvoering van Spoorlijn Emmen-Zwolle is over 2016 € 3.074.728,--. Deze bijdrage 
is onderverdeeld in een exploitatievergoeding aan Arriva, een gebruiksvergoeding voor ProRail en een aandeel in de 
Uitvoeringskosten, beheer en reserveringen voor bonussen. Het huidige budget dient daarom structureel te worden verhoogd 
met een bedrag van € 503.156,--. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit de Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer, via de 
Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en Vervoer (product 8.4). 

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

               Eco.cat.  290.000 75.000 75.000 75.000 
   Inkoop   
            Wij stellen voor € 35.000,-- structureel bij te ramen voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Incidenteel in 2016 blijken 
deze middelen nog niet nodig te zijn. De dekking voor deze post is reeds in de primaire begroting verwerkt door een besparing 
wegens lagere investeringen. 

            
Het jaarlijkse budget voor gladheidsbestrijding is gebaseerd op 40 strooiacties. Vanaf januari zijn er al 55 strooironden 
uitgevoerd. Daarmee er nu al een tekort op het budget is ontstaan. We stellen voor het budget 2016 incidenteel met  
€ 250.000, -- aan te vullen. 

            
In het budget Monitoring natuur en landschap is € 40.000,-- gereserveerd voor monitoring van de eikenprocessierups. Het is 
wenselijk de budgetten voor bestrijding en monitoring structureel onder één project te brengen en daartoe is dat budget van 
product 7.4 verplaatst naar dit product.  

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

               Eco.cat.  160.000 0 0 0 
   Inkoop   
            Voor de afwikkeling van het project Vaarweg Erica-Ter Apel verwachten we in 2016 nog € 160.000,-- te zullen moeten 
uitgeven. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel (product 8.4). 

            Baten wijziging   
            Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  
              Beleidsopgave         
 Mobiliteit op maat 

               Eco.cat.  -9.687.860 0 0 0 
   Ontv.subsidies   
            Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontvangt 
de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Hiermee worden dit algemene middelen. Nu deze specifieke 
uitkering is vervallen, kan het restant uit eerdere jaren van  € 9.687.860,-- ook in de reserve opgenomen worden m.i.v. 2016 
(product 8.4). 
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Product 3.3 Wegen  
              Beleidsopgave         
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

               Eco.cat.  -23.170 0 0 0 
   Onbekend   
            Door verkoop van kleine stukjes grond, de zgn. overhoekjes, ontvangen we 23.170,-- in 2016. 

            
   Eco.cat.  -405.000 0 0 0 
   Ontv. bijdragen   
            Het aanwezige gladheidsmaterieel wordt ingebracht in een nieuwe  leaseconstructie. De incidentele  opbrengst wegens 
verkoop van ons eigen materieel bedraagt € 405.000,--. 

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

               Eco.cat.  -337.700 -337.700 -337.700 -337.700 
   Ontv.subsidies   
            Wij ontvangen jaarlijks een hogere bijdrage van de waterschappen in de voedingsgemalen dan tot heden is begroot. Wij stellen 
daarom voor de begrote baten structureel te verhogen met € 119.000,--. 

            
De Rijksbijdrage voor de vaarweg Meppel-De Punt wordt op basis van een jaarlijkse indexatie van de kosten berekend. De 
begroting moet nog hierop worden aangepast. We stellen voor dit budget structureel te verhogen met € 218.700,-- en te storten 
in de reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt (product 8.4). 

               
Lasten na wijziging  95.430.912 82.339.827 67.801.227 63.426.454 
Baten na wijziging  -21.185.423 -11.069.393 -11.069.393 -6.219.393 
Saldo na wijziging 
 

 74.245.489 71.270.434 56.731.834 57.207.061 

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

 3.690.968 3.164.247 2.832.526 2.815.805 
Baten voor wijziging   

 -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo voor wijziging 
 

  
 2.980.968 2.454.247 2.122.526 2.105.805 

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

               Eco.cat.  -80.000 0 0 0 
   Subsidie   
            Duurzame krimpregeling 
Voor de uitvoering van de duurzame krimpregeling is voor 2015 en 2016 € 1.200.000,-- beschikbaar gesteld. Het beschikbare 
bedrag in 2015 is met € 80.000,-- overschreden. Daarom brengen we dat bedrag in mindering op het budget voor 2016 en 
voegen dit bedrag toe aan de financieringsreserve (product 8.4). 

            



 

6 
 

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)  
              Beleidsopgave         
 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 

               Eco.cat.  -470.421 -470.421 -470.421 -470.421 
   Inkoop   
            De uit de grondwaterheffing geïnde gelden moeten specifiek worden besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen. Op 
grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, moeten deze middelen worden opgenomen in 
een voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV). Deze middelen 
kunnen om die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve opgenomen worden en worden met ingang van 1 januari 
2016 als voorziening opgenomen. De uitgaven komen dan rechtstreeks ten laste van de voorziening. De hier geraamde 
uitgaven ad € 470.421,-- vervallen. De baten worden eveneens rechtstreeks toegevoegd aan de voorziening. 

            
   Eco.cat.  700.000 700.000 700.000 700.000 
   Toevoeging aan 

voorzieningen 
  

 
De uit de grondwaterheffing geinde gelden moeten specifiek worden besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen. 
Hiervoor is m.i.v. 1 januari 2016 een voorziening opgenomen. De geraamde opbrengst ad € 700.000,-- blijft in de 
exploitatiebegroting. Vervolgens wordt dit bedrag structureel in de voorziening gestort en lopen bestedingen via deze 
voorziening. 
 

            
   
Lasten na wijziging  3.840.547 3.393.826 3.062.105 3.045.384 
Baten na wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo na wijziging 
 

 3.130.547 2.683.826 2.352.105 2.335.384 

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

 12.000.313 9.864.270 8.272.380 8.278.016 
Baten voor wijziging   

 -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo voor wijziging 
 

 9.662.668 9.562.925 7.971.035 7.976.671 

            
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.  -458.016 0 0 0 
   Inkoop   
            De overschrijding van het budget voor het programma Energie ad € 458.016,-- in 2015 wordt ten laste gebracht van het budget 
voor 2016 en eenmalig toegevoegd aan de Financieringsreserve (product 8.4) 

            
Het provinciale beleid voor energie schept randvoorwaarden voor de uitvoering van het Energieprogramma. In de komende 
programmaperiode vindt, via de gebruikelijke beleidscycli, nadere uitwerking of actualisatie van deze beleidskaders plaats. Ten 
behoeve van beleidsonderzoek wordt (budgettair neutraal) binnen dit product € 250.000,- vrijgemaakt. 
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.  -156.278 -178.000 -178.000 -178.000 
   Inkoop   
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            Met ingang van 2016 ontvangen we een structurele decentralisatie-uitkering voor de kosten van de uitvoering van BRZO-taken. 
Deze taken worden uitgevoerd door de RUD. Daarom verlagen we ons projecten budget en verhogen het budget bijdrage RUD 
met € 178.000,-- (budgettair neutraal) 

            
In december 2015 hebben we een eenmalige decentralisatie-uitkering van € 21.722,-- voor het opruimen van drugsafval 
ontvangen. Vanwege het late tijdstip van ontvangst hebben we u in Jaarrekening 2015 voorgesteld om dit bedrag over te 
hevelen naar 2016 en onttrokken aan de saldireserve (product 8.4) 

            
   Eco.cat.  278.000 261.000 317.000 374.000 
   Subsidie   
            In december 2015 hebben we een eenmalige decentralisatie-uitkering van € 100.000,-- voor "Duurzaam Door"  ontvangen. 
Vanwege het late tijdstip van ontvangst hebben we u in Jaarrekening 2015 voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 
2016. Het bedrag wordt onttrokken aan de saldireserve (product 8.4). 

            
We verhogen de bijdrage aan de RUD om 2 redenen. Enerzijds worden de werkzaamheden met betrekking tot de BRZO 
jaarlijks uitgevoerd door de RUD voor € 178.000,-- (zie ook hiervoor). Anderzijds heeft het bestuur van de RUD besloten om de 
jaarlijkse kosten te indexeren. Dat leidt tot een hogere bijdrage van de provincie van € 83.000,-- in 2017 tot € 196.000,-- in 
2019. Dit onderdeel van de hogere bijdrage komt ten laste van de vrije bestedingsruimte. 

            
   
Lasten na wijziging  11.664.019 9.947.270 8.411.380 8.474.016 
Baten na wijziging  -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo na wijziging 
 

 9.326.374 9.645.925 8.110.035 8.172.671 

            
Programma 6. Cultuur   
            
  2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging   

 18.990.002 17.792.279 18.032.527 18.041.005 
Baten voor wijziging   

 -1.308.872 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo voor wijziging 
 

  
 17.681.130 16.457.230 16.670.777 16.652.020 

            
Lasten wijziging   
            Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen  
              Beleidsopgave         
 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

               Eco.cat.  -126.622 0 0 0 
   Inkoop   
            Wij zijn in 2016 eenmalig bereid om voor de negen plattelandsgemeenten het extra bedrag dat Biblionet Drenthe bij deze 
gemeenten in rekening brengt voor de ondersteuningstaken, volledig te compenseren (product 6.3). Dit geldt eenmalig voor het 
jaar 2016. De dekking hiervoor komt voor € 126.622,--  uit dit product.  
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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.  357.222 0 0 0 
   Inkoop   
 
In verband met invoering van de nieuwe Bibliotheekwet hebben wij de provinciale middelen aan Biblionet herverdeeld. Als 
gevolg hiervan brengt Biblionet vanaf 2016 een extra bedrag in rekening bij de negen plattelandsgemeenten. Wij zijn in 2016 
eenmalig bereid om voor de negen plattelandsgemeenten het extra bedrag dat Biblionet Drenthe bij deze gemeenten in 
rekening brengt voor de ondersteuningstaken, volledig te compenseren. Dit geldt eenmalig voor het jaar 2016. De dekking van 
de hiervoor benodigde € 357.222,-- vinden we (budgettair neutraal) binnen dit product in de Wsf-gelden (bate product 6.3 € 
230.600,--) en  € 126.622,-- uit product 6.1. 
 

   Eco.cat.  113.250 -18.750 -18.750 -18.750 
   Subsidie   
            Met ingang van 2016 draagt Drenthe structureel bij aan de regio Zwolle (zie product 2.2).  De dekking voor de budgetophoging 
bij product 2.2 wordt voor 18.750,-- gevonden door verlaging van het budget  binnen product 6.3. 

            
Vanuit het rekeningresultaat 2015 hebben wij voorgesteld een bedrag van € 132.000,-- over te hevelen voor Beeldende Kunst 
en Vormgeving in ruimtelijke plannen. Het bedrag wordt onttrokken aan de saldireserve (product 8.4). 

            
Wij hebben een subsidie van € 280.000,-- aan het Shakespearetheater Diever t.b.v. bouw Globe Theater toegekend. Het 
eenmalige budget wordt (budgettair neutraal) binnen dit product opgevangen door hiervoor het budget festivals aan te spreken 
en het budget podiumkunsten te verhogen. 

            

Baten wijziging   
            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.  -230.600 0 0 0 
   Ontv.subsidies   
            De begrote bijdrage van de provincie Groningen voor WSF-taken verwachten wij in 2016 te beschikken aan gemeenten als 
transitiegelden als gevolg van invoering van de Bibliotheekwet 2015. Wij hebben hiervoor middelen ontvangen, die wij daarvoor 
dit jaar willen inzetten. 

            
   
Lasten na wijziging  19.333.852 17.773.529 18.013.777 18.022.255 
Baten na wijziging  -1.539.472 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo na wijziging 
 

 17.794.380 16.438.480 16.652.027 16.633.270 

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

 76.875.052 68.018.657 51.421.748 50.929.903 
Baten voor wijziging   

 -6.590.060 -7.827.017 -23.000 -23.000 
Saldo voor wijziging 
 

  
 70.284.992 60.191.640 51.398.748 50.906.903 

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

               Eco.cat.  20.000 -40.000 -40.000 -40.000 
   Inkoop   
            In het budget Monitoring natuur en landschap is € 40.000,-- gereserveerd voor monitoring van de eikenprocessierups. Het is 
wenselijk de budgetten voor bestrijding en monitoring structureel onder één project te brengen en daartoe wordt dit bedrag 
verplaatst naar Beheer product 3.3 wegen.  

            
Als gevolg van vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet ramen we een opbrengst van € 60.000,--. We 
stellen voor om hier tegenover het kostenbudget voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de vergunningverlening in 
2016 te verhogen. 

            
   Eco.cat.  1.212.554 1.212.554 1.212.554 1.212.554 
   Stelpost   
            De stelpost in de begroting is gesaldeerd met de post "beheer" (zie ook 7.4 Beheer).  

            
   Eco.cat.  -1.051.659 1.883.355 4.951.718 120.000 
   Subsidie   
            
Ontwikkelopgave.  
Op grond van de prestatieovereenkomst 2016 tussen de provincie en Prolander wordt het (meerjarige) budget voor de 
ontwikkelopgave aangepast aan de nieuwe stand van zaken:  

• De budgetten voor de lasten en baten worden in 2016 gesplitst (bruto) begroot.  
• De lasten in de begroting worden in 2016 € 10.646.014,-- verlaagd. Hierbij moet worden bedacht dat, conform 

afspraak met het Rijk, in 2016 en 2017 13 miljoen meer aan rijksmiddelen worden uitgekeerd als gevolg van de 
nabetaling over 2014 en 2015 (kasschuif) en dit niet allemaal in 2016 wordt besteed.  

• De lagere uitgaven en hogere inkomsten van derden € 6.170.643,-- worden conform afspraak gesaldeerd en gestort 
in de reserve Natuurbeleid. Per saldo wordt € 16.816.657,-- gestort.  

• In de prestatie-overeenkomst 2016 is geen meerjarenoverzicht opgenomen daarom wordt meerjarig (nog) geen 
begrotingswijziging voor de ontwikkelopgave aangebracht. Dit geldt eveneens voor de PAS uitgaven.  

 
De specificatie van de ontwikkelopgave is als volgt: 
Kolom1 Lasten Baten Saldo 

Grond 14.000.000 4.000.000 10.000.000

Ontwikkelopgave 3.115.324 1.202.770 1.912.554

Functiewijziging 3.000.000 3.000.000

  20.115.324 5.202.770 14.912.554
 

 
Soortenbescherming. 
Vanuit het rekeningresultaat 2015 hebben wij voorgesteld een bedrag van € 43.500,-- over te hevelen voor 
Soortenbescherming. Het bedrag wordt vereffend met de saldireserve (product 8.4). 

            
Uitfinanciering ILG  
Prolander en Drenthe hebben in de vorm van een prestatieovereenkomst voor 2016 vastgelegd welke baten en lasten in 2016 
op de lopende ILG projecten worden verwacht. Op grond van deze prestatieovereenkomst zijn de begrote lasten voor het 
voormalige ILG programma aangepast.  

• Voor  2016 verwachten we dat de ILG uitgaven € 8.583.149,-- meer bedragen dan nu is begroot. Rekening 
houdende met de hogere baten van € 10.605.857,-- wordt in 2016 € 2.022.708,-- meer gestort in de ILG reserve 
(product 8.4) 

• Ook de verwachte uitgaven voor 2017 en 2018 zijn bijgesteld en verrekend met de ILG-reserve.  
• Door vrijval van verplichtingen zit in de ILG-reserve voldoende ruimte om de aangegane verplichtingen (betreffen alle 

verplichtingen aangegaan tot en met 2012) af te wikkelen.  
• Het nieuwe ontwikkelprogramma natuurlijk platteland wordt verrekend met de nieuwe reserve natuurbeleid. Ten tijde 

van de decentralisatie natuur werden de restant middelen voor de nieuwe ontwikkelopgave voorlopig in de ILG 
reserve gestort. Met de start van het programma natuurlijk platteland, wordt dit bedrag naar de bijbehorende reserve 
natuurbeleid overgeheveld. 

 
Vervallen EU bijdrage  
Een aantal EU-POP2 projecten is door RVO bij vaststelling lager beschikt. POP2 is in zijn totaliteit afgesloten en er zijn geen 
EU-POP2-middelen meer beschikbaar. De provincie zal zelf de lagere EU-bijdrage als tekort moeten oplossen. De ILG-reserve 
heeft rekening gehouden met dergelijke onvoorziene kosten. Vooralsnog gaat het om:Inrichting Dwingelderveld, module 1, 
Inrichting Bloemendaal/Dijkbroeken (geelbroek) en Leader Zuidoost (€ 847.706,--). 
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Beheer 
De stelpost in de begroting is in mindering gebracht op de post beheer voor € 1.212.554,--. Voorts zijn de beheerkosten die 
worden gefinancierd met ELFPO middelen toegevoegd ad € 1.332.554,--.   
 

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

               Eco.cat.  -60.000 0 0 0 
   Leges   
            Als gevolg van vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet ramen we een  opbrengst van € 60.000,--.  

            
   Eco.cat.  -18.109.054 -3.786.905 -3.786.905 -1.332.554 
   Ontv. bijdragen   
             
Ontwikkelopgave.  
Op grond van de prestatieovereenkomst 2016 tussen de provincie en Prolander wordt het (meerjarige) budget voor de baten 
en lasten mbt. de ontwikkelopgave nieuwe natuur aangepast aan de nieuwe stand van zaken. De budgetten voor baten en 
lasten worden in 2016 gesplitst (bruto) begroot. In 2016 wordt € 6.170.643,-- meer ontvangen dan momenteel begroot. Dit 
wordt conform afspraak gereserveerd in de reserve Natuurbeleid. Voor € 5.202.770,-- betreft dit de tot heden niet expliciet 
begrote aandeel van derden in de projectfinanciering (alleen het provinciaal aandeel werd begroot) en voor € 967.893,-- heeft 
het betrekking op hogere opbrengsten uit verkoop van grond en gebouwen.  
 
Beheer. 
De ELFPO inkomsten voor agrarisch natuurbeheer zijn (bij)begroot voor € 1.332.554,-- per jaar. 
 
 

 
           

Uitfinanciering ILG  
Op grond van de prestatieovereenkomst 2016 tussen de provincie en Prolander en de realisatie tot heden op basis van de 
jaarstukken 2015, wordt het (meerjarige) budget voor de uitfinanciering ILG aangepast aan de nieuwe stand van zaken. De 
budgetten voor baten worden op basis van de realisatie tot heden, voor 2016 aangepast aan de nieuwe prognose. In 2016 
worden de baten € 10.605.587,-- verhoogd en verrekend met de ILG reserve (product 8.4). In de jaren erna wordt € 2.454.351,-
-  (2017/2018) meer begroot.  

                
Lasten na wijziging  77.055.947 71.074.566 57.546.020 52.222.457  
Baten na wijziging  -24.759.114 -11.613.922 -3.809.905 -1.355.554  
Saldo na wijziging 
 

 52.296.833 59.460.644 53.736.115 50.866.903  

            
Programma 8. Middelen   
            
  2016 2017 2018 2019  
Lasten voor wijziging   

 103.219.993 64.024.498 62.592.025 64.847.014  
Baten voor wijziging   

 -304.777.620 -239.279.021 -212.816.265 -215.036.293  
Saldo voor wijziging 
 

  
 -201.557.627 -175.254.523 -150.224.240 -150.189.279  
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Lasten wijziging   
            Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
              Beleidsopgave         
 Een financieel gezonde organisatie 

               Eco.cat.  310.421 490.421 490.421 490.421  
   Apparaatskosten   
            Dit betreft de toedeling van een vergoeding van 60.000,-- in het materiële kosten uit de dienstverleningsovereenkomst met 
Prolander. Per saldo worden de apparaatskosten hiermee verlaagd. 

 
 

           
Op grond van voorschriften BBV wordt de reserve Grondwaterheffing omgezet in een Voorziening. Dat betekent dat de 
geraamde bijdrage aan de loonkosten ad € 229.579,-- niet langer uit het Grondwaterfonds wordt gedekt. De apparaatskosten 
worden dus met 229.579,-- verlaagd. 
 
De nieuwe CAO provincies leidt tot een incidentele verhoging van de loonkosten in 2016 (als gevolg van de eenmalige 
uitkering van € 300,-- pp) en tot een structurele verhoging vanaf april 2016 (als gevolg van een salarisstijging van 2,2%). We 
houden jaarlijks in de begroting rekening met een stijging van 0,5% voor cao en premies. De netto begroting neemt dus met 
1,7% toe ten opzichte van de huidige begroting ofwel € 600.000,--. Omdat de cao een looptijd heeft tot 1 januari 2017 wordt 
vanaf dat moment weer rekening gehouden met een loonstijging van 0,5% voor cao en premies (structurele verhoging van 
780.000,-- per jaar) 
 

            
   Eco.cat.  -415.710 -891.880 -947.880 -1.004.880  
   Onvoorzien/stelpost   
                       
Dit is het saldo van de 1e bestuursrapportage 2016. 
            
 

            
   Eco.cat.  1.506.098 0 0 0  
   Toev. voorziening   
            Op basis van de BBV-voorschriften dienen twee reserves te worden omgezet in voorzieningen. De volledige saldi van de 
reserves Monitoring voormalige stortplaatsen (€ 1.129.833,--) en Grondwaterheffing (€ 376.265,--) worden via deze wijziging op 
€ 0,-- gezet en opgeboekt bij de nieuwe voorzieningen. 

            

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

organisatie 

               Eco.cat.  337.880 337.880 318.880 318.880  
   Inkoop   
            Budget Secretariële ondersteuning van € 2.120,-- is niet meer nodig en kan vervallen.  

            
Met Prolander is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Deze wijziging betreft de toedeling van budgetten voor 
€ 240.000,-- uit de dienstverleningsovereenkomst met Prolander. Dit zijn bv. sofware, hardware, ondersteuning en overige 
materiele kosten. 

            
Vorig jaar is bij de bezuinigingen voor dekking van het collegeprogramma een ICT-voorstel in de begroting verwerkt voor 
verlaging van het onderhoudsniveau basisregistraties. Naderhand is gebleken dat deze bezuiniging op het investeringskrediet 
niet het beoogde voordeel oplevert. Als de voorgestelde bezuiniging gehandhaafd blijft, dan zal dit vooral belangrijke 
consequenties hebben voor de informatiebeveiliging. Het vervolg op het onderzoek risicoprofiel, waarbij risico beperkende 
maatregelen genomen gaan worden, komt daardoor in de knel. Bij deze maatregelen zou ook de nieuwe Wet Meldplicht 
Datalekken worden meegenomen. We raden daarom aan deze bezuiniging van € 100.000,-- terug te draaien.  
 

            
   Eco.cat.  0 0 19.000 19.000  
   Kapitaallasten   
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Dit betreft een correctie op toekomstige kapitaallasten wegens verzelfstandiging Prolander.  

            

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

               Eco.cat.  32.676.596 817.238 126.242 126.242  
   Bijdr. aan reserves   
             

            

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

                           Eco.cat.  -95.000 0 0 0  
   Ontv. bijdragen   
             
Verstrekte lening Maatschappij van Weldadigheid 
Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren, dient over de te verstrekken revolverende middelen 
binnen de provincie een last te worden opgenomen in de exploitatiebegroting. Het gaat om de verstrekte lening van € 950.000,-
- aan de Maatschappij van Weldadigheid (MvW), hiervan wordt tenminste 10% als last opgenomen in de exploitatiebegroting 
ter dekking van de extra risico’s die gelopen worden. De lening is verstrekt voor de aankoop en de verbouwing van het lnforium 
c.a. en het voorterrein door de Maatschappij van Weldadigheid. Bij deze post is dit als inkomst opgenomen die vervolgens in 
de reserve opvang revolverend financieren wordt gestort. 
 

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

organisatie 

               Eco.cat.  -180.000 -180.000 -180.000 -180.000  
   Ontv. bijdragen   
            Met Prolander is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Deze wijziging betreft de toedeling van de materiële 
budgetten uit de dienstverleningsovereenkomst met Prolander. 

            

Reserve Omschrijving O/S 2016 2017 2018 2019 Product

Egalisatiereserve voormalige BDU
Reservering restant BDU vorige 
boekjaren S 9.687.860 3.1

Egalisatiereserve voormalige BDU Bijdrage aan OV bureau Gron/DR S 410.698€        410.698€   410.698€      410.698€   3.1

Egalisatiereserve voormalige BDU Spoorlijn Emmen Zwolle O -503.156€       -503.156€  -503.156€     -503.156€  3.1

Egalisatiereserve voormalige BDU Reiskostenvergoeding 16/17 jr MBO O -50.000€         -€              -€                -€              3.1

Egalisatiereserve voormalige BDU Ophoging budget BDU projecten O -2.559.887€    -€              -€                -€              3.1
Meppel de Punt Indexatie rijksbijdrage S 218.700€        218.700€   218.700€      218.700€   3.4
Financieringsreserve Dekking overschrijding 2015 S 80.000€          4.1

Financieringsreserve
Overschrijding budget 2015 Prog. 
Energie S 458.016€        5.1

Opvang revolverend financieren Lening maatschappij van Weldadigheid S 95.000€          6.2

Natuurbeleid Herprogrammering ontwikkelopgave S 16.816.657€   7.4
Provinciaal aandeel ILG Her-programmering ILG S 2.022.708€     690.996€   7.4

Natuurbeleid Overheveling krediet relatienotagebieden S 6.000.000€     8.4

32.676.596 817.238 126.242 126.242
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Product 8.4 Reserve mutaties  
              Beleidsopgave         
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

               Eco.cat.  -9.311.026 0 -2.377.367 0  
   Onttrek. reserves   
             

            

 
                
Lasten na wijziging  137.635.278 64.778.157 62.598.688 64.796.677  
Baten na wijziging  -314.363.646 -239.459.021 -215.373.632 -215.216.293  
Saldo na wijziging 
 

 -176.728.368 -174.680.864 -152.774.944 -150.419.616  

 

Reserve Omschrijving O/S 2016 2017 2018 2019 Product
Versterking Economische 
Structuur Breedband O -250.000€       2.4
Vitaal Platteland Breedband O -250.000€       2.4
Vaarverbinding Erica-Ter Apel Afwikkeling Erica-Ter Apel O -160.000€       3.4

Saldireserve
Overheveling beeldende kunst RO 
plannen O -132.000€       6.3

Saldireserve Overheveling DU door en drugsafval O -121.722€       6.3
Provinciaal aandeel ILG Dekking compensatie POP2 middelen O -847.706€       7.4
Provinciaal aandeel ILG Her-programmering ILG O -2.377.368 7.4
Saldireserve Overheveling soortenbescherming O -43.500€         7.4
Res monitoring voorm. 
Stortplaatsen Omzetting naar voorziening O -1.129.833 8.1
Reserve grondwaterheffing Omzetting naar voorziening O -376.265 8.1

Provinciaal aandeel ILG Overheveling krediet relatienotagebieden O -6.000.000€    8.4
-9.311.026€    -€              -2.377.368€  -€              
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Bijlage 1. 

Voortgangsrapportage Treasury ( 1e bestuursrapportage 2016) 

 
Inleiding 
Wat wordt er besproken in de paragraaf? 
In deze paragraaf wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) op voornamelijk de overtollige liquide 
middelen beschreven. Er wordt een korte terugblik gegeven, maar ook  worden de verwachtingen en 
inschattingen van toekomstige ontwikkelingen geschetst. Tot slot komt  het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille aan bod.  
 
Wat is Treasury? 
Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk 
aantrekken van eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van (tijdelijk) overtollige 
middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak.Tevens is het belangrijk 
dat de risico's die verbonden zijn aan deze activiteiten continu beheerst worden. En ook dat vormt 
een belangrijk onderdeel van treasury. 
 
De overtollige liquide middelen moeten vanaf  2013 conform de wet aangehouden worden  bij het 
ministerie van Financiën. Dit kan in de vorm van een rekening courant of het plaatsen van 
(meerjarige) deposito's. Ook kan er onder voorwaarden leningen verstrekt worden aan mede-
overheden, het zogenaamde onderling uitlenen. 
 
Tot de treasury activiteiten behoort ook het beheren en uitvoeren van de overeenkomsten inzake 
uitgezette middelen met financiële ondernemingen die voor 4 juni 2012 zijn aangegaan. Deze 
overeenkomsten worden gerespecteerd en  mogen aflopen onder de voorwaarden zoals die voor 
eerder genoemde datum van kracht waren.  
Tot slot worden de volgende treasury balansposten in deze paragraaf belicht: 

� Activa: Lening aan openbare lichamen; 
� Activa: Overige verstrekte langlopende leningen; 
� Activa: Liquide middelen; 
� Passiva: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 

 
Wat willen wij bereiken? 
Treasury omvat de financiering van beleid en het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen die niet 
direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak. 
De belangrijkste kaders zijn de Provinciewet, Wet financiering decentrale overheden (wet FIDO),  
Regeling schatkistbankieren decentrale overheden, Besluit begroting en verantwoording, Financiële 
verordening provincie Drenthe, Financieringsstatuut provincie Drenthe, Administratieve organisatie 
treasury en overige ministeriële  regelingen.  Voor het uitzetten van gelden bij mede-overheden is in 
2014 een protocol vastgesteld (Statenbrief 2014003146). 
De tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak 
worden conform het verplicht schatkistbankieren uitgezet bij de Staat of onderling uitgeleend aan 
gemeenten waarmee geen toezichtsrelatie bestaat.  
Uitzonderingen op het verplicht schatkistbankieren worden wettelijk bepaald, tot nog toe gaat het om 
nazorgfondsen en overeenkomsten die voor 4 juni 2012 zijn afgesloten. 
De provincie Drenthe heeft een behoudend beleggingsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat niet het hoogste 
rendement wordt behaald. Het risicoprofiel kan getypeerd worden als risicomijdend en defensief. Met 
inachtneming van eerder genoemde is ons beleid gericht op minimalisatie van de kosten en 
optimalisatie van de opbrengsten.   
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Wat gaan wij daarvoor doen? 
Stand van zaken 
In het vervolg van deze paragraaf  schetsen we op basis van onderstaande balansposten de huidige 
stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de treasury.   

• Activa:    Lening aan openbare lichamen; 
• Activa:    Overige verstrekte langlopende leningen; 

• Activa:    Liquide middelen; 

• Passiva: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer. 
Daarna wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen niet blijkende uit de balans te weten de 
gewaarborgde geldleningen en de garantstellingen.  
Tot slot wordt er ingegaan op de meer specifieke treasuryactiviteiten en ontwikkelingen.  

 
Activa: Lening aan openbare lichamen 

 
Medio 2014 zijn we gestart met het verstrekken van leningen aan openbare lichamen (onderling 
uitlenen). Het laatste contract hebben we afgesloten op 26  juni 2015 met de gemeente Etten-Leur. 
De markt voor onderling uitlenen is slap. We hebben tot 1 maart 2016 nog geen bieding gedaan, 
omdat er nog geen lening – passend binnen onze voorwaarden - gevraagd werd. Onze portefeuille 
ziet er per 1 maart  2016 als volgt uit: 
 

Bedragen x € 1.000,- Einde 
looptijd 

% Lening  
31-dec-14 

Lening 
afgesloten 
2015 

Lening  
1-mrt-2016 

Gem. Smallingerland 2-sep-19 0,750 5.000  5.000 
Gem. Velsen 16-sep-24 1,580 10.000  10.000 
Gem. Blaricum 3-okt-17  0,270 6.000  6.000 
Gem. Amsterdam 11-dec-24 1,202 10.000  10.000 
Gem. Maassluis 1-dec-19 0,510 7.000  7.000 

Gem. Oosterhout 6-feb-20 0,380  5.000 5.000 
Gem. Etten-Leur 26-jun-20 0,410  10.000 10.000 
Totaal    38.000 15.000 53.000 
 

Afhankelijk van onze liquiditeitsprognose, financiële markt en risico's zal de leningportefeuille de 
komende jaren verder  worden uitgebreid.  
 
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 bedraagt in 2016 voor ons € 1.974.263,-- 
(0,75% van het begrotingstotaal). Per kwartaal wordt het bedrag buiten de schatkist berekend.  
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Activa: Overige verstrekte langlopende leningen 
Onderstaande tabel geeft de verstrekte langlopende leningen weer per 1 maart 2016: 
x € 1.000 Einddatum  Rente    1-mrt -16 
Hypotheken        15.004 
Verstrekte overige geldleningen          

Verstrekte geldleningen >1 jaar     53.777   
RTV Drenthe 31-dec-27 4,00 2.572   

Via Nationaal Restauratiefonds 
opzegtermijn 

6 mnd variabel 1.183   
Dutch Recycling Solutions 1-jul-15 0,00 150   
Gemeente Emmen (DPE Next) 1-jan-37 3,00 6.000   
INCAS 3 1-jul-16 0,00 1.550   

Zonneleningen SVN 
opzegtermijn 

1 jaar 
1 mnds 

deposito 4.821   
Totaal verstrekte overige leningen        70.053 
          
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)          

St. Energy Challenges 15-dec-20 2,00 373   
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie NLD 31-dec-18 6,50 150   
Breedband De kop van Roderwolde 16-jul-34 1,55 100   
Breedband Eco-Oostermoer  18-02-36  1.56 25   
Cooperatie Het Drents Collectief UA  12-nov-22  0 338   
Bio Energy Hartlief_lammerts BV  6-nov-22 0,6  200   

Landbouwbedrijf De Jong  3- dec-25  0,96 105   
Maatschappij van Weldadigheid  11-jan-2036  2 950   
Totaal Verstrekte geldleningen (kredietsubsidies)        2.241 
          
Achtergestelde leningen          

NV Edon (Achtergesteld) eeuwigdurend 9,00 4.248   
INCAS 3 (Achtergesteld)   0,00 2.800   
Totaal Achtergestelde leningen        7.048 
          
Leningen aan (Deelnemingen)         

Bruglening Enexis tranche C 30-sep-16 4,65 11.405   
Bruglening Enexis tranche D 30-sep-19 7,20 7.984   
Totaal Leningen aan (Deelnemingen)        19.389 
Totaal        113.735 
 
Hypotheken ambtenaren  
Per 1 maart 2016 stond er nog circa € 15 miljoen uit aan hypotheken bij medewerkers van de 
provincie. Vanaf 2007 worden er geen nieuwe hypotheken verstrekt. 
 
Verstrekte overige geldleningen 
 
Verstrekte geldleningen >1 jaar 
De post verstrekte geldleningen >1 jaar bestaat uit transacties die zijn aangegaan bij financiële 
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instellingen voor 4 juni 2012. Deze leningen circa € 54 miljoen  zijn aangegaan in het kader van de 
treasury. Op 7 maart is € 15 miljoen vrijgevallen. Dit bedrag is – in het kader van verplicht 
schatkistbankieren - toegevoegd aan de lopende rekening bij het rijk.  
 
Ook kunnen er leningen verstrekt worden vanuit de publieke taak. Binnen het kader van wet- en 
regelgeving bepaalt provinciale staten wat zij onder de publieke taak verstaat en hoe deze wordt 
uitgeoefend. De provincie kan leningen opnemen, leningen verstrekken en garanties verlenen voor de 
uitoefening van de publieke taak. De  uitoefening van de publieke taak is aan voorwaarden gebonden. 
Een van de voorwaarden is een marktconforme prijs voor het verstrekken van leningen en garanties.   
 
Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 
In principe vallen alle nieuwe publiek taak leningen onder de ASV (Algemene Subsidie Verordening). 
Dit betekent dat er altijd een subsidiebeschikking aan de lening ten grondslag ligt. In de afgelopen 
maanden zijn de volgende nieuwe leningen verstrekt: 
 
Maatschappij van Weldadigheid 
Op 12 mei 2015 hebben GS besloten aan de Maatschappij van Weldadigheid als onderdeel van de 
IGO-Frederiksoord en omstreken voor de aankoop van het Inforium een lening te verstrekken. Op de 
derden rekening bij de notaris is voor de verbouw van het pand € 950.000 gestort.  
 
Eco Oostermoer (Breedband) 
Voor de uitrol van breedband in witte gebieden is € 3 miljoen  beschikbaar voor het verstrekken van 
leningen. In 2015 is aan de eerste van de drie pilotprojecten nl. de coöperatie De Kop Breed in de 
gemeente Noordenveld € 100.000 toegekend. In januari 2016 is voor breedband € 25.000 aan Eco- 
Oostermoer toegekend. Voor het laatste pilot project  Oranje wordt binnenkort ook nog een 
leningaanvraag verwacht. 
 
Achtergestelde leningen 
 
NV Edon 
De achtergestelde Edon lening is na een aantal fusies overgenomen door  Enexis. De hoge rente 
past niet bij de vergoeding die Enexis op basis van regulering in de tarieven zou horen te berekenen. 
Intensief overleg heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst waarbij de lening in de komende 
jaren omgezet wordt in aandelen, waarbij de (rente)kasstromen tot 2019 minimaal worden 
gecontinueerd (zie statenstuk 2015-713). Vanaf 2020 zal de rente opbrengst van € 382.320 komen te 
vervallen. Door de omzetting van de lening in aandelen zal er dividend worden uitgekeerd wat wordt 
geprognosticeerd op € 150.000,--. 
 
Passiva: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 
 
De vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar bestaan net als vorig jaar alleen uit 
Groenfondsleningen. Deze leningen dienen de kavelruil van boeren te financieren. Aan het einde van 
de looptijd in 2016 moet de lening worden afgelost.  
 
Bedragen x € 1.000,- Eindelooptijd  % Lening  1 - maart 

2016 
Nationaal Groenfonds 2016 4,300 100 
Nationaal Groenfonds 2016 4,300 153 
Totaal    253 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Gewaarborgde geldleningen 
De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de 
gezondheidszorg. Het gaat veelal om borgstellingen ontstaan in de jaren zeventig en tachtig.  
 
 
Bedragen x € 1.000,- 
 
 
Door wie is de lening aangegaan 

Gewaarborgd tot  Oorspron
kelijk 

bedrag  

Waarvan door de 
provincie 

gewaarborgd  per 31-
12-2015 

St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-nov-19 454 113 
St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-apr-20 839 263 
Lentes Groningen (St.GGZ Groningen) 1-nov-21 4.112 851 

Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ 
Drenthe) 

3-dec-24 3.950 1.270 

St. Interzorg Noord Nederland 20-jun-18 998 136 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Overige garantstellingen  
In het kader van revolverend financieren zijn er garantstellingen afgegeven.    
 
Overige Garantstellingen   Looptijd  

 
Garantstellingx € 1.000,- 

per 1 maart 2016  
Sectorplan vrijetijdseconomie 2015 (looptijd maximaal 2 jaar) 100 
Sectorplan AMRD 2015 (looptijd maximaal 2 jaar) 684 

   
Totaal   784 
 
De garantstellingen voor Sectorplan vrijetijdseconomie en de AMRD zijn afgegeven om een 
rijksbijdrage te kunnen ontvangen.  
 
Treasury activiteiten en ontwikkelingen  

 
Treasury Portefeuille 
Per 1 augustus 2015 bestaat de treasury portefeuille uit: 
 
Bedragen in €  1 maart 2016  

Kortlopende uitzettingen Rijk Schatkistpapier 165.044.640 

Langlopende uitzettingen Obligaties/Deposito's aangegaan 
voor 4 juni 2012 

53.777.140 

Langlopende uitzettingen  Decentrale overheden (onderling 
schatkistbankieren) 

53.000.000 

Totaal   271.821.780 

 
Over de kortlopende uitzettingen bij de schatkist kunnen we dagelijks beschikken.  
 
Liquiditeitsprognose 
In onderstaande grafiek is de prognose (deels gebaseerd op de begroting 2016 en jaarstukken 2015) 
van de uit te zetten middelen weergegeven.  
 



 

19 
 

 
 
 
De vrijval van de treasuryportefeuille over 2016 tot en met 2024 kan als volgt grafisch worden 
weergegeven (de rode beleggingen geven duidelijk meer rente dan de transacties voortvloeiend uit 
onderling uitlenen):   

 
 
De treasuryportefeuille geeft de meeste rente uit beleggingen gedaan voor 4 juni 2012. Op 7 maart 
2016 is € 15 miljoen vrijgevallen en toegevoegd aan de rekening courant van de schatkist tegen nul 
procent rente. Vrijgevallen beleggingen kunnen worden ondergebracht bij de schatkist, er kunnen 
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staatsdeposito’s voor worden aangekocht of ze kunnen onderling worden uitgeleend.  Ze kunnen 
echter niet op de markt worden herbelegd.  
 
Ontwikkeling rente 
Op 10 maart 2016 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het belangrijkste rentetarief (refirente) 
verlaagd van 0,05% naar 0 procent. Banken in de eurozone kunnen nu dus gratis geld lenen. 
Daarnaast is de depositorente verder verlaagd van min 0,3 naar min 0,4 procent. Banken die hun 
overtollig kasgeld bij de ECB stallen, moeten daarvoor betalen. Daarnaast kunnen banken die geld 
willen uitlenen aan bedrijven terecht bij de centrale bank die hetzelfde leningspercentage hanteert als 
de depositorente. Aangezien die verder is verlaagd naar min 0,4 procent, krijgen banken er geld bij 
als zij een bedrag lenen. Het doel van de ECB-maatregelen is de inflatie rond de 2 procent te krijgen, 
wat door economen van centrale banken als meest ideaal gezien wordt. Als de inflatie laag is, zoals 
nu het geval is, bestaat er het risico van deflatie. Bij deflatie dalen de prijzen van producten en lonen 
voor een langere periode, waardoor herstel van de economie uitblijft. Analisten verwachten niet dat 
de rentetarieven op korte termijn zullen aantrekken.  
In de wet Financiering decentrale overheden is bepaald dat de rente op de rekening-courant of de 
rente op een deposito bij de staat niet lager dan nul kan zijn.  
 
Beheersing van risico’s 
 
 
Risico's    

Kasgeldlimiet kortlopende 
schulden 

De kasgeldlimiet bepaalt het 
bedrag dat de provincie 
maximaal als gemiddelde netto 
vlottende schuld per kwartaal 
mag hebben. Voor provincies is 
dat bepaald op 7% van de 
jaarlijkse begroting. 

De afgelopen jaren hebben wij 
ruimschoots voldaan aan deze 
limiet. Omdat erin in 2016 geen 
financiering gepland zullen we 
ook in 2016 aan deze norm 
voldoen. 

Renterisiconorm - langlopende 
schulden  

Het renterisico op langlopende 
schulden mag de wettelijke 
renterisiconorm niet 
overschrijden. De grondslag 
van de renterisiconorm is het 
20% van het begrotingstotaal  

De provincie Drenthe heeft als 
langlopende lening € 253.000 
uitstaan bij het Groenfonds. 
Door dit geringe bedrag is de 
renterisiconorm niet van 
toepassing 

Valuta risico's Ontstaan door schommelingen 
in wisselkoersen 

Geen consequenties voor 2016, 
omdat er alleen belegd wordt in 
Euro's.  

Kredietrisico's Risico op terugbetaling van 
beleggingen en/of 
rentebetalingen, door alleen te 
beleggen in vastrentende 
waarden van financiële 
ondernemingen en landen met 
minimaal AAA-rating. 

In de afgelopen jaren zijn de 
ratings van de Rabo, BNP 
Paribas en NWB gedaald 
waardoor ze niet meet aan de 
minimale rating voldoen (bij 
aankoop waren de ratings 
voldoende). Er is besloten om 
niet tot verkoop over te gaan, 
wel wordt de kredietwaardigheid 
van de financiële 
ondernemingen nauwgezet 
gevolgd.  
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Alle nieuwe uitzettingen en alle 
vrij te vallen middelen komen 
zullen worden geplaatst bij de 
staat danwel uitgeleend worden 
aan decentrale overheden. De 
Nederlandse staat en haar 
decentrale overheden worden 
als zeer kredietwaardig 
beschouwd.  

Liquidteitsrisico's Het kunnen betalen van 
facturen en overige financiële 
verplichtingen 

Door middel van een 
liquiditeitsplanning worden de 
aanwezige liquide middelen  
afgestemd op de verwachte 
ontvangsten en uitgaven  

Koersrisico's Het risico dat de koers van een 
vastrentende waarde zoals een 
obligatie zich negatief 
ontwikkelt.  

De beleggingsportefeuille kent 
een "buy en hold' strategie 
waardoor vroegtijdige verkoop 
in principe niet aan de orde is. 
Afhankelijk van de marktwaarde 
wordt een koerswinst of 
koersverlies gerealiseerd.  
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Bijlage 2. 
 

Spelregels over de informatieverstrekking en verant woording over de inzet van 
provinciale middelen als cofinanciering bij EU-inst rumenten 
2.1. Provinciale Staten worden minimaal drie1 keer per jaar via de reguliere planning & controlcyclus 
in een afzonderlijke paragraaf geïnformeerd over de inzet van provinciale middelen als cofinanciering 
bij EU-instrumenten. 
2.2. Provinciale Staten worden via de reguliere planning & controlcyclus geïnformeerd over de 
volgende monitoringsgegevens: 

• cofinanciering, investering en EU-bijdrage in Drenthe naar provinciale begrotingsprogramma’s; 

• cofinanciering, investering, EU-bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EUprogramma; 

• cofinanciering provincie naar herkomst; 

• investering in Drenthe per EU-programma en provinciaal begrotingsprogramma. 
In een bijlage worden bovenstaande monitoringsgegevens schematisch weergegeven. 
2.3. Provinciale Staten ontvangen jaarlijks via de provinciale Jaarstukken een inhoudelijke 
verantwoording van het Drentse aandeel in de EU-instrumenten. 
2.4. Informatieverstrekking en verantwoording op projectniveau vindt plaats in de provinciale 
begrotingsprogramma’s. Van bovenstaande spelregels kan worden afgeweken wanneer het college 
van Gedeputeerde Staten hiermee heeft ingestemd. 

 
Zoals afgesproken in Spelregelkader EU cofinanciering Drenthe worden Provinciale Staten minimaal 
drie keer per jaar via de reguliere Planning & Control cyclus in een afzonderlijke paragraaf 
geïnformeerd over de inzet van provinciale middelen als cofinanciering bij EU instrumenten. Dit is de 
eerste maal ten tijde van de 1e bestuursrapportage 2016 
 
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de volgende monitoringsgegevens: 

• Cofinanciering, investering en EU bijdrage in Drenthe naar provinciale 
begrotingsprogramma’s; 

• Cofinanciering, investering, EU bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU programma; 

• Cofinanciering provincie naar herkomst; 

• Investering in Drenthe per EU programma en provinciaal begrotingsprogramma. 

In de bijlage worden bovenstaande monitoringsgegevens schematisch weergegeven. 
 
Tabel raming provinciale cofinanciering EU instrumenten  

    
        Cofinancieringsreserve Europa (x1.000.000)  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EFRO 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6   0,6   0,6 

INTERREG A 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4  0,4  0,4 

INTERREG B 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

POP 0,0 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 

Overig 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Totaal 1,2 3,1 3,1 3,1 3,1 5,8 3,1 
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Bijlage 2 B 

       
Tabellen met de cumulatieve informatieverstrekking en verantwoording van de provinciale 
cofinanciering bij Eu instrumenten over de EU-perio de2014-2020 (met tussen haakjes de mutatie in de 
rapportageperiode), op financiële verplichtingenbas is 

        Tabel 1. Cofinanciering,  Investering en EU bijdrag e in Drenthe naar prov. beleidsprogramma  

  Totaal 

2 3.  4.  5.  6.  7.  

Regionale 
Economie  

Regionale 
bereikbaarheid 

en regionaal 
openbaar 
vervoer 

Duurzame 
ruimtelijke 

ontwikkeling 
waterbeheer  

Milieu-
energie-
bodem 

Cultuur  
Dynamiek in 
leefomgeving  

Cofinanciering  3,9(0,3) 1,7(0,3) 0,02(0.02)       2,2(0)  

EU bijdrage  7(1,1) 4,5(1,1) 0,02(0.02)       2,5(0) 

Investering in Drenthe  16,2(2,4) 11,3(2,3) 0,1(0,1)       4,9(0) 

       Tabel 2. Cofinanciering, Investering,  EU bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU -programma  

  Totaal EFRO INTERREG A 
INTERREG 

B 
POP Overig 

 
Cofinanciering  3,9 1,1(0) 2,8 (0,2)       

 EU bijdrage  7 1,4(0) 5,6 (1,1)       
 Investering in Drenthe  16,2 5(0) 11,2(2,3)       
 Aantal projecten/regeling  16(6) 3(0) 10(3) (1)   (2) 
 

       Tabel 3. Cofinanciering provincie naar herkomst  

  
reserve co-
financiering  

2 3.  4.  5.  6.  7.  

Regionale 
Economie  

Regionale 
bereikbaarheid 

en regionaal 
openbaar 
vervoer 

Duurzame 
ruimtelijke 

ontwikkeling 
waterbeheer  

Milieu-
energie-
bodem 

Cultuur  
Dynamiek in 
leefomgeving  

Totaal  1,3 (0,1) 0,8 (0,1) 0,02(0,02) 0,0 0,0 0,0 1,8(0) 

        
        
Tabel 4. Investering in Drenthe per EU programma en  provinciaal beleidsprogramma over de EU-periode201 4-2020 (cumulatief) 

  Totaal 

2 3.  4.  5.  6.  7.  

Regionale 
Economie  

Regionale 
bereikbaarheid 

en regionaal 
openbaar 
vervoer 

Duurzame 
ruimtelijke 

ontwikkeling 
waterbeheer  

Milieu-
energie-
bodem 

Cultuur  
Dynamiek in 
leefomgeving  

EFRO 5(0) 5(0)           

INTERREG A 11,2(2,2) 6,3(2,2) 0,1(0,1)       4,9(0) 

INTERREG B               

POP               

Overig                

Totaal  16,2(2,2) 11,3(2,2) 0,1(0,1) 0,0 0,0 0,0 4,9(0) 

       2015 
* Koepelproject arbeidsmarkt, * Internationaler Naturpark Moor 
*Marigren,*Food 2020,*Bio-Economie Non Food 
*Technische Bijstand INTERREG A 
*SpoorRegio en Euregio Goederencorridor 
Al deze projecten zijn in uitvoering in het Interreg A programma . 
 
*DistriSense, PlantValue: het beste uit de plant, *VIA  
Deze 2 projecten zijn in uitvoering in het OP EFRO programma  

2016 
*Cooperation Netzwerk, *iPro Noord , *Health-I-Care  
Deze projecten zijn in uitvoering in het Interreg A programma 
 
*Topsoil  
 Dit project is in uitvoering in Interreg B Noordzee programma maar er zijn 
(nog) geen financiële verplichtingen  
 
*Osisris , * Rural  Growth)  
Deze 2 project gaan in uitvoeting in het Interreg Europe programma 

 


