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Inleiding  

a. Algemeen 
 De 2e Bestuursrapportage is een inhoudelijke en financiële verantwoording over de eerste 

maanden van 2016. De Bestuursrapportage is opgesteld in de (nieuwe) vorm, waarin ook de 
1e Bestuursrapportage al was opgesteld. Om de rapportage over de afwijkende beleidsresulta-
ten enigszins in perspectief te plaatsen, hebben wij een grafiek toegevoegd met de aantallen 
groene, oranje en rode resultaten per speerpunt. Afgesproken is dat bij elke Bestuursrapporta-
ge ook een treasuryverantwoording en rapportage Europa worden overgelegd. Voorts leggen 
wij de 5e Begrotingswijziging behorende bij deze Bestuursrapportage aan u ter vaststelling voor.  

 
 Naast deze Bestuursrapportage worden de Begrotingswijzigingen 3 en 4 van 2016, behorend 

bij respectievelijk het amendement bij de Jaarstukken 2015 en de Voorjaarsnota, aan u ter 
vaststelling voorgelegd. 

b. Europese aspecten 
 Niet van toepassing. 

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

Advies  

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage over 2016, de 2e Treasuryverantwoording en de 
2e rapportage Europa 2016. 

2. In te stemmen met de 3e Begrotingswijziging 2016 (amendement Jaarstukken 2015). 
3. In te stemmen met de 4e Begrotingswijziging 2016 (Voorjaarsnota 2016). 
4. In te stemmen met de 5e Begrotingswijziging 2016 (2e Bestuursrapportage 2016). 

Beoogd effect 

1. Door kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2016 kunnen uw Staten met ons in ge-
sprek gaan over de verantwoording van het gevoerde beleid over de periode april tot en met juli 
2016. Dat geldt evenzo met betrekking tot de 2e Treasuryverantwoording en de 2e rapportage 
Europa 2016. 

2. Door instemming met de 5e Begrotingswijziging 2016 (2e Bestuursrapportage) wordt de begro-
ting op basis van de bevindingen bij de 2e Bestuursrapportage geactualiseerd. 

3. Door instemming met de 3e en 4e Begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd op 
basis van het aangenomen amendement bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 en de 
goedgekeurde Voorjaarsnota 2016. 
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Argumenten 

1.1. De 2e Bestuursrapportage is een onderdeel van de planning- en controlcyclus waardoor uw 
Staten zich een oordeel kunnen vormen over de stand van zaken met betrekking tot de realisa-
tie van beleidsresultaten en de baten en lasten over de maanden april tot en met juli van 2016. 
Bij iedere Bestuursrapportage moeten ook een treasuryverantwoording en een rapportage  
Europa worden gevoegd. Met deze rapportage wordt daaraan voldaan. 

 
2.1.+ Bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is een amendement aangenomen met betrekking 
3.1. tot de dekking van een tweetal overschrijdingen in 2015 uit de financieringsreserve. Met de 

3e Begrotingswijziging wordt gevolg gegeven aan dit amendement. Hetzelfde geldt voor de 
4e Begrotingswijziging in relatie tot de goedgekeurde Voorjaarsnota 2016. 

 
4.1. Uw Staten stellen de begroting en de wijzigingen daarin vast. Door instemming met de 5e  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. 

 

Bijlagen  
 
1. 2e Bestuursrapportage 2016 
2. 3e Begrotingswijziging 2016 (amendement Jaarstukken 2015) 
3. 4e Begrotingswijziging 2016 (Voorjaarsnota 2016) 
4. 5e Begrotingswijziging 2016 (2e Bestuursrapportage 2016) 
5. 2e Treasuryverantwoording en 2e rapportage Europa 2016 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 6 oktober 2016 
Kenmerk: 37/3.4/2016003950 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
 

 

 



Ontwerpbesluit   2016-755-1 

 

 

 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 oktober 2016, kenmerk 
37/3.4/2016003950; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage over 2016, de 2e Treasuryverantwoording en de 

2e rapportage Europa 2016; 
 
2. in te stemmen met de 3e Begrotingswijziging 2016 (amendement Jaarstukken 2015); 
 
3. in te stemmen met de 4e Begrotingswijziging 2016 (Voorjaarsnota 2016); 
 
4. in te stemmen met de 5e Begrotingswijziging 2016 (2e Bestuursrapportage 2016). 
 
 
 
Assen, 9 november 2016 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier       , voorzitter 
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Voorwoord

Met deze Tweede Bestuursrapportage 2016 laten we zien waar we staan 
met de uitvoering van ons beleid en de besteding van bijbehorende 
middelen. Het gaat om de stand van zaken  tot en met juli dit jaar. Het 
geeft aan waar we op koers liggen, maar ook waar we de komende tijd 
extra inspanning op moeten leveren. 

Het is goed te zien dat we ambities omzetten 
in plannen en plannen omzetten in resultaten. 
Daar doen we het voor. Een goed voorbeeld is de 
Investeringsagenda. Er zijn nu, van de beschikbare 
45 miljoen euro, voor circa 26 miljoen euro plannen 
uitgewerkt. In de samenwerking worden nieuwe 
interactieve werkwijzen geïntroduceerd en werken 
we steeds vaker met succes en grensoverschrijdend 
samen met onze partners. 

De afgelopen periode is ook een aantal belangrijke 
visies op basis van het coalitieakkoord  vastgesteld. 
We noemen de Economische Koers Drenthe 
2016-2019. Deze vormt nu het vertrekpunt voor 
de uitvoering van economische programma’s 
en projecten. Binnen het speerpunt Ruimtelijk 
Drenthe, is vooral het vaststellen van het actieplan 
Expeditie Energie Neutraal Wonen, een belangrijke 
mijlpaal. Met het vaststellen van het programma 
Natuurlijk Platteland 2016-2021 is voor het speer-
punt Energiek Drenthe de basis gelegd om samen 
met partners robuuste natuur te realiseren. Natuur 
die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te 
ontspannen en te ondernemen. Daar is het niet bij 
gebleven de afgelopen maanden, zoals u kunt lezen 
in deze Bestuursrapportage. 

In deze Bestuursrapportage hebben we opnieuw 
geprobeerd om de informatie bondig en begrijpe-
lijk aan te bieden. De opzet is geheel in lijn met 

die van de Eerste Bestuursrapportage. In deze 
rapportage vermelden wij de highlights en behaalde 
successen per speerpunt uit ons collegeprogramma. 
Afwijkingen in beleidsresultaten en planning 
melden we ook. Om de omvang van het aantal 
afwijkingen in perspectief van het totaal te kunnen 
zien, hebben wij nu ook een grafische weergave 
van de beleidsresultaten toegevoegd. Hierin ziet u 
de beleidsresultaten  die op schema liggen (groen), 
waar we de vinger meer aan de pols moeten houden 
(oranje) en waar we substantieel afwijken van de 
oorspronkelijke bedoeling (rood). 
Hierbij merken wij op dat de genoemde 
 afwijkingen uit de Eerste Bestuursrapportage 2016, 
die zich nog steeds voordoen, wel in de tabel ‘resul-
taten per status’ staan, maar niet in de toelichting 
zijn herhaald. Tenslotte geven we per speerpunt 
een overzicht van de financiële afwijkingen. Deze 
 afwijkingen hebben effect op de vrije bestedings-
ruimte in de meerjarenbegroting.
Een gedetailleerde onderbouwing van de financiële 
afwijkingen en voorgestelde correcties  treft u aan 
in de vijfde begrotingswijziging 2016, die aanvul-
lend is op deze Bestuursrapportage.

In algemene zin constateren we dat we op stoom  
zijn en dat we op een groot aantal onderdelen klaar 
zijn om van plannen naar uitvoering te gaan.
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Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning

Henk Brink, gedeputeerde

Henk Jumelet, gedeputeerde

Annet van Schreven, algemeen directeur provincie

secretaris

Cees Bijl, gedeputeerde

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde

3



De Investeringsagenda is een overkoepelende prioriteit in de 
Begroting 2016; het ontwikkelen daarvan is een gezamenlijke  
opgave van Provinciale Staten (PS) en gedeputeerde staten (GS). 
In april 2016 heeft u besloten dat 9 projecten, verder uitgewerkt tot 
besluitrijpe projecten, via het gebruikelijke proces aan u worden 
voorgelegd.

Er is uitvoering gegeven aan dat besluit en dat leidt tot de stand van 
zaken die in onderstaande tabel is aangegeven.

Investeringsagenda

4



Onderwerp/project Raming statenstuk 2016-729 Behandeling in PS

Breedband 9.050.000 Vastgesteld 6 juli 2016

Acquisitie en Drentse IPR 7.000.000 Najaar 2016

Fietsprovincie1 6.750.000 28 september 2016

Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde 7.500.000 Vastgesteld 6 juli 2016

Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit 1.150.000 Begin 2017

Energieneutraal wonen 6.500.000 Vastgesteld 8 juni 2016

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit 4.125.000 Vastgesteld 6 juli 2016

Werken aan de toekomst van Veenhuizen  750.000 Nog niet bekend

EU- cofinanciering( voorlopige  reservering) 2.000.000 N.v.t.

Totaal 44.825.000

Successen
• Een vastgestelde 1e projectmatige uitwerking van 

de Investeringsagenda en de daarop gebaseerde 
1e financiële verdeling

• 4 goedgekeurde en in uitvoering genomen 
projecten uit de Investeringsagenda.

Stand van zaken reserves
• Met inachtneming van de inmiddels genomen 

besluiten ziet de onttrekking aan de reserve 
investeringsagenda er als volgt uit:

Reserve investeringsagenda Nr. Totaal 2016 2017 2018 2019

Gebiedsontw. Gron. Airport Eelde 2.2 -6.550.000 -250.000 -1.300.000 -2.000.000 -3.000.000

Breedband 2.4 -1.600.000 -250.000 -475.000 -475.000 -400.000

Actieplan energie neutraal wonen 5.1 -4.250.000 -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Culturele investeringen 6.1 -4.125.000 -400.000 -2.335.000 -1.390.000 0

Actieplan energie neutraal wonen 8.4 -2.250.000 -2.250.000 0 0 0

Breedband revolverend financieren 8.4 -7.400.000 -1.400.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000

Totaal  -26.175.000 -5.800.000 -8.110.000 -6.865.000 -5.400.000

De inmiddels door u goedgekeurde projecten leggen in totaal ruim € 26 miljoen beslag op de beschikbare 
reserve van € 45 miljoen.
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Highlights

We hanteren nieuwe (werk)vormen waarin we uw staten en 
 stakeholders betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid. 
Zo hebben uw staten bijvoorbeeld in de statenbijeenkomst over de 
Retailagenda op 18 mei jl. op interactieve wijze input geleverd voor 
de Retailagenda. We hebben via reguliere bestuurlijke overleggen 
partners meegenomen bij de totstandkoming van de visie op Krimp 
en Leefbaarheid (Dynamisch Drenthe). 
Vanuit de gedachte van grensoverschrijdende samenwerking 
benutten we o.a. kansen in het Duits-Nederlandse grensgebied. Een 
voorbeeld hiervan vormt de ontwikkeling van een innovatief grens-
overschrijdend windpark binnen het project Smart Energy Region 
Emmen – Haren in samenwerking met de Landkreis Emsland, de 
gemeente Emmen en de stad Haren. In samenwerking met een 
consortium van ondernemers, wordt ingezet op de ontwikkeling van 
een Horizon2020 project. In het vierde kwartaal van 2016 ontvangen 
uw staten de Drentse Duitslandagenda. Voor de Regio Zwolle 
geldt dat we zowel bestuurlijk als ambtelijk in afstemming met de 
betrokken gemeenten (gevraagd) meer investeren in dit netwerk. Successen

• Het Pre Open Days event 
(12 juli 2016) is goed 
bezocht. Het doel om te 
voorzien in een netwerk-
behoefte en aanwezigen 
goed voor te bereiden op 
de Europese Week van 
de Regio’s en Steden is 
bereikt.

• Statenontmoeting over 
grensoverschrijdende 
samenwerking

• Twee goedgekeurde 
projecten in het Interreg 
Europe Programma, 
Osiris en Rural Growth

• Werkbezoek provincie 
Fryslan

• Lobby voor behoud 
Rechtbank 

Speerpunt Samenwerkend Drenthe  
(programma 1)
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Resultaten per status

 0  0  34

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen Beleidsresultaten

Geen.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 6.194.000

€ 2.122.000
34%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 20.000

€ 10.000
50%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 6.194.000

€ 2.122.000
34%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 20.000

€ 10.000
50%

Financiële afwijkingen

N.v.t.
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Highlights

Concurrentiekracht, Groene Economie, Vestigingsklimaat en een 
evenwichtige arbeidsmarkt. Dat zijn de vier speerpunten waarmee 
de provincie Drenthe in de periode 2016-2019 ruimte wil bieden aan 
innovatieve bedrijvigheid, met als doel de versterking van de econo-
mische structuur en duurzame werkgelegenheidsontwikkeling. Deze 
aandachtsgebieden zijn uitgewerkt in de economische beleidsagenda 
‘De economische koers Drenthe 2016-2019’ die is vastgesteld. Deze 
agenda vormt het vertrekpunt voor de uitvoering van economi-
sche programma’s en projecten zoals bijvoorbeeld het inmiddels 
vastgestelde uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs. 
Naast planvorming hebben wij ook de uitvoering ter hand genomen 
en worden de eerste resultaten daarvan zichtbaar. Zo is in samen-
werking met de provincie Overijssel een aanvraag ingediend bij 
de Europese Commissie in het kader van het Europees fonds voor 
aanpassing aan Globalisering (EGF) voor ontslagen werknemers uit 
de retailsector. Het (innovatieve) MKB wordt in Noord-Nederland 
op 3 manieren ondersteund door de activiteiten van de Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het gaat hier om financie-
ring, acquisitie en business development. De provincies Groningen, 
Fryslân en Drenthe hebben gezamenlijk een aandelenbelang van 50% 
verworven in de NOM. Hiermee is meer zeggenschap verkregen en 
is de regionale sturingsmogelijkheid vergroot.
De ontwikkeling naar een groene of circulaire economie is belangrijk 
voor Drenthe en een kans voor het Drentse bedrijfsleven. Biobased 
Economy is een onderdeel van deze ontwikkeling. In dit kader is 
subsidie toegekend aan de aanjaagorganisatie Chemie Biobased en is 
het project Bio-economie van start gegaan.
De commissie Vollebregt heeft het rapport Vierkant voor werk 
aangeboden aan minister Kamp. In dit rapport worden voorstellen 
gedaan voor versterking van de economische structuur in zuidoost 
Drenthe voor zowel de korte als lange termijn. Dit heeft geleid tot 
een ondertekening van een convenant tussen de gemeenten Emmen, 
Hoogeveen, Coevorden, Hardenberg, provincie Drenthe en het Rijk. 
Partijen hebben hiermee de verantwoordelijkheid op zich genomen 
voor het genereren van middelen voor een bedrijvenstimuleringsre-
geling (IPR) vanaf 2017. 

Successen
• Ondertekening samen-

werkingsovereenkomst 
‘Vierkant voor werk’.

• Samen met Stenden en de 
Kamer van Koophandel 
is de exportcaroussel 
succesvol afgerond

• Succesvolle afronding 
Young business award in 
Atlastheater Emmen

• Topprogramma 2016-2017 
is vastgesteld

• Techniekpact Noord 
2020 is vastgesteld en in 
uitvoering

Speerpunt Economisch Drenthe 
(programma 2)
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Resultaten per status

 0  3  72

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen beleidsresultaten

 Aanpak circulaire economie opgesteld: Gedeputeerde Staten 
hebben positief gereageerd. Omdat we het in gezamenlijk 
Noordelijk verband willen oppakken kost het iets meer tijd dan 
gepland.

 De eerste ‘groene’ inkoop is gemaakt: Er loopt een initiatief, maar 
het betrekken van de marktpartijen vraagt meer tijd dan was 
voorzien. Het perspectief is echter nog steeds goed.

 IPR-regeling Zuidoost-Drenthe: Start later vanwege lobby 
richting Rijk vanwege co-financiering.

Financiële afwijkingen

N.v.t.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 14.638.000

€ 3.218.000
22%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 878.000

€ 931.000
106%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 14.638.000

€ 3.218.000
22%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 878.000

€ 931.000
106%
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Highlights

Veiligheid van de provinciale wegen heeft voortdurend onze 
aandacht. Daarbij kijken we n.a.v. recente ongelukken, met extra 
zorg naar de N34. Na goed ontvangen onderzoeken zijn de traces 
voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen 
Holsloot vastgesteld. De betrokken gemeenten hebben voor beide 
tracés de bestemmingsplanprocedure gestart. Deze plannen zijn in 
mei ter inzage gelegd. Dit is volgens planning en na een zeer intensief 
traject met gemeenten, plaatselijke belangen, inloopbijeenkomsten 
en keukentafelgesprekken. Tevens is de uitvoering van de ongelijk-
vloerse kruising bij Exloo gestart. 
In het voorjaar is een pilot ‘markering op fietspaden’ door gebruikers 
zo goed ervaren, dat we besloten hebben dit type markering op alle 
provinciale fietspaden toe te passen. De uitvoering hiervan is gestart. 
Samen met de provincie Groningen is een fietscongres georganiseerd. 
Daar zijn onder meer de eerste schetsen/ideeën voor de Fietssnelweg 
Assen-Groningen gepresenteerd.
Samen met de sector (LTO Noord besturen, de lokale loonbedrijven 
en CUMELA) en de wegbeheerders zijn in alle gemeenten de belang-
rijkste routes voor landbouwverkeer in beeld gebracht. Naast de 
routes zijn ook de knelpunten in het netwerk besproken.
Op het gebied van Openbaar Vervoer zijn de Kadernota OV-Bureau, 
de Begroting 2017 en de Dienstregeling 2017 vastgesteld. De voorbe-
reiding concessie Publiek Vervoer, een samenwerking tussen 35 
gemeenten en de twee provincies Drenthe en Groningen, verloopt 
naar wens.

Successen
• Herinrichting N374 is 

afgerond
• Kom-reconstructie 

Wilhelminaoord is in 
uitvoering

• Afstandsbediening 
bruggen en sluizen op het 
Noord-Willemskanaal is 
operationeel

• Vervangen  draaibruggen 
in de Verlengde 
Hoogeveensche Vaart is in 
volle gang

• Aanleg spoorbrug/spoor-
boog is in Coevorden 
gestart

Speerpunt Bereikbaar Drenthe 
(programma 3)
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Resultaten per status

 0  5  73

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen beleidsresultaten

 Uitvoering variabel onderhoud: De westbaan gedeelte Emmen-
west-Holsloot (ca. 6 km) van de N34 wordt  als gevolg van winter-
schade vervroegd overlaagd. De markering op de N381 wordt 
gerenoveerd, wegens versnelde veroudering (met 1 jaar vervroegd).

 Uitvoering variabel onderhoud: In afwijking van de 2e bestuurs-
rapportage 2015 wordt het geplande project N863 gecombineerd 
met een ‘Verlichtings’pilot; dit kan in 2017 worden gerealiseerd. 
De organisatorische capaciteit die hiermee vrijkomt wordt benut 
om de noodzakelijke overlaging van de N376 Schoonloo-De Kiel 
nog dit jaar uit te voeren.

 Uitvoering dagelijks onderhoud: De motie Bijenbermen langs 
provinciale vaarwegen (M 22016-16) is aangenomen. Dit betekent 
dat er in combinatie met andere werkzaamheden werk gemaakt 
wordt van het actief inzaaien van bermen met bijenvriendelijk 
bloemzaad. Inmiddels zijn we begonnen met de uitvoering van dit 
nieuwe beleid. De peilbeheerwerkzaamheden zijn wettelijk belegd 
bij de waterschappen, maar worden in Drenthe uitgevoerd door de 
provincie. Op initiatief van de waterschappen zijn de werkzaam-
heden voor een goede overdracht nieuw leven in geblazen. (De 
overdracht zal financieel nadelig voor de provincie uitpakken).

 Planuitw. aansl. N862 (Emmen-Klazienaveen/Rondweg): Project 
wordt vertraagd. Het oppakken van het onderdeel bestuurs-
opdracht wegoverdracht N391-N862 provincie-gemeente in 
combinatie met de totale planuitwerking van het kruispunt kost 
meer tijd.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 95.431.000

€ 51.573.000
54%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 21.185.000

€ 1.776.000
8%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 95.431.000

€ 51.573.000
54%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 21.185.000

€ 1.776.000
8%

Financiële afwijkingen

Prod Omschrijving L/B 2016 2017 2018 2019

3.2 SWUNG (Nieuw Geluidsbeleid) L 142.328 7.500 7.500 7.500

3.3 Dagelijks onderhoud wegen L 278.787 11.600 11.600 11.600

3.4 Dagelijks onderhoud ZO-Drentse vaarwegen (incl. kapitaallasten) L -67.929 1.900 1.900 1.900

 Total (nadeel)  353.186 21.000 21.000 21.000
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Highlights

Met de Drentse gemeenten hebben we een open discussie gevoerd 
over de uitgangspunten van de Retailagenda. Een agenda die moet 
bijdragen aan de versterking van binnensteden en het terugdringen 
van leegstand. Om te leren van ervaringen elders is een statenexcursie 
georganiseerd naar Winschoten. Met Groningen en Friesland wordt 
gewerkt aan een noordelijke Retaildeal.
Naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Assen om mee 
te werken aan de planologische inpassing van een Factory Outlet 
Centre (FOC) heeft er een opiniërende discussie over het Factory 
Outlet Center plaatsgevonden binnen uw staten. Na de bespreking 
in de commissievergadering hebben wij een aantal brieven ontvangen 
van betrokken partijen die mogelijk van invloed zijn op de besluit-
vorming door de gemeente Assen. Deze brieven hebben wij doorge-
zonden en de gemeente Assen gevraagd of de inhoud van de brieven 
nog aanleiding is om het aan de provincie voorgelegde verzoek te 
wijzigen. De reactie van de gemeente is binnen. Op hun verzoek 
wordt overleg ingepland.
Waar het Rijk verantwoordelijk is voor de Nationale strategische 
grondwatervoorraden, is de provincie verantwoordelijk voor het 
aanwijzen en beschermen van de aanvulling strategische grondwater-
voorraden. Wij zijn betrokken bij de landelijke discussie over de 
strategische grondwatervoorraden en nemen de uitkomsten hiervan 
mee in de uitwerking van ons beleid.
Het actieplan ‘Expeditie Energie Neutraal Wonen’ is vastgesteld. 
Dit actieplan draagt bij om het proces naar energieneutraal wonen in 
Drenthe te versnellen. Daardoor moet het voor de Drentse huis -
houdens mogelijk worden om in 2040 te wonen zonder energie-
rekening. Marktpartijen worden uitgedaagd de Drentse huishoudens 
daarbij behulpzaam te zijn.

Successen
• Pilot ‘asbestdaken in 

beeld’ is uitgevoerd
• Twee Green Deals zijn 

gesloten waaronder het 
zonnepark XXL op het 
TT-circuit

• Advies van de Commissie 
M.E.R aan rijk en 
initiatief nemers om 
inzichtelijk te maken of 
met minder, zwaardere 
turbines de milieu-impact 
van windpark DMOM 
kan worden teruggebracht

• Bijdrage verleend voor het 
centrumplan Borger 

• Goedkeuring 3 
INTERREG A projecten 
energie; power-tot-fleX, 
Groene Kaskade en LNG 
pilots 

• Pilot Nul-op-de-Rekening 
renovatie appartementen-
complex ‘Ellen’ in 
Asserwijk Lariks

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe 
(programma’s 4 & 5)
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Resultaten per status

 1  3  71

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen beleidsresultaten

 Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit: In het 
kader van de investeringsagenda is het inrichten van een 
Herstructureringsfonds gepland voor behandeling in PS in het 
voorjaar van 2017.

 Deltaprogramma Agrarisch waterbeheer: Projectontwikkeling door 
externe partners komt moeizaam tot stand. Dit heeft de aandacht in 
het bestuurlijk overleg met de partners in dit programma.

 Gebiedsdossier Assen-West: Voor de strategische grondwater-
winning Assen-West is in 2015 door GS in het kader van de 
Waterwet een grondwatervergunning verleend. De verwachting 
is dat in 2017 deze drinkwaterwinning operationeel gaat worden. 
Conform de KRW wordt voor deze nieuwe winning ten behoeve 
van de openbare drinkwatervoorziening, een gebiedsdossier 
opgesteld. Dit feitendocument wordt in 2017 opgeleverd.

 Pilots herontwikkeling winkel vastgoed: In afwachting van 
de uitkomsten van de Retailagenda en de inrichting van het 
Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit, is er nog geen pilot 
uitgevoerd.

Financiële afwijkingen

N.v.t.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 15.505.000

€ 6.376.000
41%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 3.048.000

€ 664.000
22%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 15.505.000

€ 6.376.000
41%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 3.048.000

€ 664.000
22%
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Successen
• Visie op Leefbaarheid en 

Krimp is vastgesteld
• De Cultuurnota 

2017-2020 ‘De 
Verbeelding van Drenthe’ 
is verstuurd naar PS

• Een succesvolle 
Zorg conferentie met 
Staatssecretaris van Rijn 
over de toekomst van de 
zorg in Drenthe

• Na vaststelling van de 
evaluatie van Drenthe 
Beweegt, hebben we 
samen met de Drentse 
gemeenten akkoord 
gegeven op het vervolg 
van Drenthe beweegt.

• Wij hebben bijgedragen 
aan de realisatie van de 
eerste broedplaats voor 
duurzame akkerbouw 
in Nederland. Deze is 
 gevestigd in Odoorn. 

• Realisatie van 1100 hectare 
areaal agrarisch natuur-
beheer door het Drents 
Collectief

Highlights

Op 12 april jl hebben GS het programma Natuurlijk Platteland 
2016-2021 vastgesteld. Het programma is gezamenlijk met de 
partners, waaronder natuurbeheerders, LTO Noord, waterschappen 
en gemeenten, opgesteld. Met dit programma gaat de provincie voor 
robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te 
ontspannen en te ondernemen. Door per gebied te kijken hoe natuur-
doelen slim te verbinden zijn met vrijetijdseconomie, landbouw en 
leefbaarheid, kunnen we in Drenthe nog beter gebruik maken van 
de kansen die de natuur ons biedt. In verschillende gebieden zijn 
voorbereidingen getroffen om gebiedsprocessen op te starten. In 
andere gebieden waaronder het Reestdal, het Dwingelderveld en het 
Bargerveen is reeds begonnen met concrete uitvoering of zal binnen-
kort gestart worden met de uitvoering.
Samen met uw staten hebben wij met o.a. agrariërs, natuurbeheerders 
en vrijwilligers een symposium weide- en akkervogels georganiseerd. 
Afgesproken is dat er in 2016 een plan van aanpak komt ter bescher-
ming van deze vogels.
Wij hebben besloten het zogenaamde behandelbedrag van € 300,-- 
terug te betalen aan de verzoekers als er sprake is van landbouw-
schade door beschermde diersoorten (oa.de das). Wij bereiden ons in 
gezamenlijke sessies met ruim 80 stakeholders voor op de implemen-
tatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming.
De tentoonstelling Into Nature is geopend, een bijzondere 
combinatie van Drentse natuur en cultuur. Theaterspektakel Het 
Pauperparadijs is een groot succes. Om de kansen die deze prach-
tige evenementen voor de Drentse economie bieden maximaal te 
benutten, wordt er samen met Marketing Drenthe veel aandacht voor 
gevraagd in de landelijke media.

Speerpunt Energiek Drenthe 
(programma’s 6 & 7)
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Resultaten per status

 1  8  77

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Financiële afwijkingen

Prod Omschrijving L/B 2016 2017 2018 2019

6.2 Herbestemming karakteristiek bezit L 200.000 0 0 0

6.3 Festivals en byzondere Evenementen L 100.000 0 0 0

7.4 Indexering subsidie schaapskudden L 9.747 9.747 9.747 9.747

 Totaal (nadeel)  309.747 9.747 9.747 9.747

Afwijkingen beleidsresultaten

 Herbestemming monumentale panden of ensembles: Risico op 
budgetoverschrijding door toenemende belangstelling voor 
herbestemmen van (dreigende) leegstaande monumentalepanden.

 Projecten bodem en kringlooplandbouw: Een aantal beleids-
resultaten wordt vertraagd door de latere openstelling van POP3.

 Projecten melkveehouderij NNL/natuur: Een aantal beleids-
resultaten wordt vertraagd door de latere openstelling van POP3.

 Projecten innovatie primaire landbouw: De uitvoering van deze 
projecten wordt vertraagd door de latere openstelling van POP3.

 De regeling dorpsinitiatieven: De regeling dorpsinitiatieven wordt 
dit jaar geëvalueerd. Ook de staten worden hierbij betrokken.

 Project Holtingerveld: Wij zijn in afwachting van het besluit van 
de gemeente.

 Voortgangsrapportage natuur 2016: Wegens vertraging bij IPO 
wordt de voortgangsrapportage begin 2017 opgeleverd.

 Wildschade: De Fauna Beheereenheid (FBE) Drenthe is verzocht 
de coördinatie van een registratiesysteem voor aangereden 
hoefdieren (valwild) op zich te nemen. Deze taak is opgepakt. 
Samen met de  FBE’s Friesland en Groningen wordt gewerkt aan 
een regeling voor de noordelijke provincies.

  Inrichtingsplan Dwingelderveld (LIFE): De voorbereiding van 
uitvoering van Spier-Moraine is gestopt. Samen met de gebieds-
partners is besloten om op een andere wijze invulling te geven aan 
de gezamenlijke beleidsopgaven (PAS). De uitvoering van de PAS 
maatregelen loopt hiermee geen vertraging op.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 96.390.000

€ 40.183.000
42%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 26.299.000

€ 2.473.000
9%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 96.390.000

€ 40.183.000
42%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 26.299.000

€ 2.473.000
9%
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Highlights

In de Directiebrief 2016 is een nieuwe langjarige visie op de 
 ontwikkeling van onze organisatie vastgesteld, in relatie tot wat 
de omgeving van ons vraagt en de ambities van het bestuur. We 
 bevorderen een kwaliteitsontwikkeling waarmee we de kwantitatieve 
doelstelling gaan realiseren.
Diverse instrumenten en processen zijn ingericht om bij te dragen 
aan organisatie-ontwikkeling waaronder trainingen, herijking van 
onze kernwaarden en medewerkersbijeenkomsten.
We zetten actief in op bevordering van de door- en uitstroom. Dat 
doen we onder andere door meester-gezelconstructies en maatwerk-
afspraken.  
De doorontwikkeling van de planning en control producten 
(Bestuurs rapportage, voorjaarsnota en begroting) is via een 
 systemische aanpak voortgezet en leidt inmiddels tot een verdere 
digitalisering. 

Successen

• Start van E-HRM; zoals 
het in- en uitstroom 
proces

• Grondige analyse van het 
capaciteitsvraagstuk van 
de medewerkers

• Het afgesproken aantal 
arbeidsgehandicapten 
binnen de eigen organi-
satie voor 2016 is nu reeds 
gehaald

• Actueel subsidieregister 
staat op de provinciale 
website

• Een organisatiebrede 
integriteitsmeting

Speerpunt Financiën en organisatie 
(programma 8)
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Resultaten per status

 2  1  28

Lasten (realisatie t.o.v. budget)

Baten (realisatie t.o.v. budget)

Afwijkingen beleidsresultaten

 Adequate samenwerkingsomgeving  De pilot Samenwerkings-
omgeving is uitgelopen doordat de scope van de opdracht is 
uitgebreid. Als vervolg is een gestructureerd onderzoek naar de 
behoefte van een moderne samenwerkingsomgeving gestart.

 Vergroening organisatie  Er is sprake van vergrijzing en 
 ontgroening. Door middel van diverse maatregelen en 
 instrumenten werken we aan een gezondere generatiebalans.

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  In plaats van een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben we prioriteit 
gegeven aan een integriteitsmeting. 

Financiële afwijkingen

Prod Omschrijving L/B 2016 2017 2018 2019

8.1 Dividend Enexis B 456.224 0 0 0

8.1 Vrijval middelen escrow fondsen B -2.074.077 0 0 0

8.1 Bijstelling vergoeding frictiekosten RUD B 0 72.671 306.671 306.671

8.1 DVO RUD B 20.000 20.000 20.000 20.000

8.1 Saldo kostenplaats kapitaallasten L 819.458 0 0 0

8.2 Integraal gezondheidsmanagement L 46.780 36.780 36.780 36.780

8.3 Kapitaallasten I&A L -238.658 0 0 0

8.3 Kapitaallasten B&G L -42.981 0 0 0

  Totaal (voordeel 2016, nadeel 2017 ev.)   -1.013.254 129.451 363.451 363.451

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 145.450.000
€ 110.994.000

76%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 322.178.000

€ 194.898.000
60%

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 145.450.000
€ 110.994.000

76%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 322.178.000

€ 194.898.000
60%
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Resultaat 2e Bestuursrapportage

Wij hebben geïnventariseerd welke financiële afwijkingen er optreden ten opzichte van de begroting 2016.
De financiële afwijkingen worden volgens afspraak, grotendeels vereffend met specifieke bestemmings-
reserves. Na deze vereffening resteert het resultaat dat per speerpunt onder het kopje ‘financiële 
 afwijkingen’ is vermeld met een verwijzing naar het product in de bijbehorende begrotingswijziging. 
Alle financiële afwijkingen (dus ook de budgettair neutrale en de met reserves verrekende resultaten) zijn 
in detail de begrotingswijziging horende bij deze Bestuursrapportage opgenomen en toegelicht.
 
Financiële afwijkingen 2016 2017 2018 2019

Financiële afwijkingen (+= voordeel) 15.429.404 -9.935.698 -6.891.679 -5.543.698

Te vereffenen met reserves (+=storting) 15.079.083 -9.775.500 -6.497.481 -5.149.500

Resultaat (vrije bestedingsruimte) + =voordeel 350.321 -160.198 -394.198 -394.198

Bestemming Resultaat 2e Bestuursrapportage en vrije bestedingsruimte

Het voordelige resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 350.321 in 2016, doorlopend naar een 
kleine 4 ton nadeel in 2019. Het grootste aandeel in het voordeel van 2016 is het voordeel als gevolg 
van de uitkering Escrow, het nadeel dividend Essent en de lagere toerekening van kapitaallasten aan de 
 programma’s. Het resultaat wordt overeenkomstig de financiële strategie uit de nota van aanbieding bij 
de begroting 2016 toegevoegd, respectievelijk onttrokken (2017 ev.) aan de vrije bestedingsruimte. Het 
geactualiseerde financieel perspectief is in onderstaande tabellen weergegeven. Voor het schetsen van het 
financieel perspectief is het startpunt de voorjaarsnota 2016. 

Financieel perspectief 2016 2017 2018 2019

Uitgangspositie 1e berap Vrije bestedingsruim te 3.085.074 3.032.213 6.825.903 10.807.263

Voorjaarsnota:

Autonome ontwikkelingen voorjaarsnota 3.005.158 2.756.330 2.999.117 3.191.328

Intensiveringen voorjaarsnota *groen voor grijs verdeeld -1.015.000 -5.784.000 -6.787.000 -6.570.000

Saldo Voorjaarsnota 1.990.158 -3.027.670 -3.787.883 -3.378.672

Resultaat 2e bestuursrapportage 350.321 -160.198 -394.198 -394.198

Vrije bestedingsruimte na 2e berap 5.425.553 -155.655 2.643.822 7.034.393

Financieel meerjarenperspectief 2016-2019
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Verloop reserve algemene doeleinden en financieringsreserve

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de algemene reserve weer. Daarin hebben zich geen mutaties 
voorgedaan.

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 5.271.921 5.271.921 5.271.921 5.271.921

In de jaarstukken 2015 hebben zich een tweetal overschrijdingen voorgedaan die in de 1e  Bestuurs-
rapportage 2016 zijn verrekend met de financieringsreserve. Bij de behandeling van de jaarstukken 2015 in 
provinciale staten is een amendement aangenomen waarin deze vereffening is teruggedraaid. Dit is de enige 
mutatie in de financieringsreserve.

Financieringsreserve        

Verloop 2016 2017 2018 2019

Saldo aanvang jaar (1) 105.842.663 78.575.703 78.575.703 78.575.703

Begroting 2016 primitief -30.500.000    

Bestemming resultaat 2015 3.233.040    

1e Bestuursrapportage 2016 538.016    

Amendement jaarstukken 2015 -538.016    

Saldo einde jaar 78.575.703 78.575.703 78.575.703 78.575.703
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Mutaties in baten en lasten per product die worden vereffend met reserves

Onderstaande tabel geeft de wijzigingen in de baten en lasten per product 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. In de tabel is per product aangegeven met welke reserve 
de verrekening heeft plaatsgevonden. De detail beschrijving daarvan is opgenomen in de 5e begrotings-
wijziging 2016 (2e Bestuursrapportage).

Het grootste verschil komt door de verwachting dat er sprake zal zijn van lagere uitgaven voor de 
ontwikkel opgave natuur dan vooraf gepland. Dit is gebaseerd op de 1e voortgangsrapportage 2016 van 
Prolander. Voorts wijzen wij op de verwerking van de onttrekkingen aan de reserve investeringsagenda. In 
een tweetal gevallen is sprake van een verschuiving van middelen tussen reserves.

Overzicht mutaties in reserves

Prod Omschrijving Verrekening met 2016 2017 2018 2019

2.2 Gebiedsontwikkeling GAE Reserve investeringsagenda -250.000 -1.300.000 -2.000.000 -3.000.000

2.4 Breedband Reserve investeringsagenda -250.000 -475.000 -475.000 -400.000

3.1 Kapitaallasten infrastructuur Reserve Investeringen VV 2.057.164 0 0 0

3.3 Groot onderhoud erftoegangs-

wegen

Reserve gr. onderhoud (vaar)wegen 2.885 0 0 0

3.4 Vaarweg Meppel-De Punt Reserve vaarweg Meppel-De Punt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

3.4 Groot onderhoud vaarwegen Reserve gr. onderhoud (vaar)wegen 183.034 0 0 0

3.5 Verbetering spoor Zwolle Herfte Reserve Regio Specifiek Pakket 0 -2.300.000 0 0

5.1 Actieplan energie neutraal wonen Reserve investeringsagenda -1.250.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

6.1 Culturele investeringen Reserve investeringsagenda -400.000 -2.335.000 -1.390.000 0

6.1 Kolonien van Weldadigheid Saldireserve 480.000 0 0 0

7.2 Vitaal Platteland Reserve vitaal platteland -1.306.000 -1.616.000 -882.981 0

7.2 Leader ZO-Drenthe Reserve vitaal platteland -193.750 -193.750 -193.750 -193.750

7.2 Leader ZW-Drenthe Saldireserve 0 -120.000 -120.000 -120.000

7.2 Leader ZO-Drenthe Cofinancieringsreserve Europa -193.750 -193.750 -193.750 -193.750

7.2 Leader ZW-Drenthe Cofinancieringsreserve Europa -240.000 -240.000 -240.000 -240.000

7.4 Afwikkeling ILG projecten Reserve provinciaal aandeel ILG -1.000.000 0 0 0

7.4 Afwikkeling ILG Projecten Reserve provinciaal aandeel ILG 2.500.000 0 0 0

7.4 Grondverkopen Reserve natuurbeleid -2.000.000 0 0 0

7.4 Ontwikkelopgave verwerving Reserve natuurbeleid 9.000.000 0 0 0

7.4 Aanpak Stikstof (PAS) Reserve natuurbeleid 7.000.000 0 0 0

8.1 Hydrologische maatregelen Reserve natuurbeleid 941.500 0 0 0

8.4 Actieplan energie neutraal wonen Reserve investeringsagenda -2.250.000 0 0 0

8.4 Breedband revolverend financieren Reserve investeringsagenda -1.400.000 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000

8.4 Actieplan energie neutraal wonen Reserve opvang revolverend fin. 2.250.000 0 0 0

8.4 Breedband (investeringsagenda) Reserve opvang revolverend fin. 1.400.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Totaal .-/- = onttrekking +=storting 15.079.083 -9.775.500 -6.497.481 -5.149.500
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Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
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3e Begrotingswijziging 2016 
Amendement A 2016-6 bij de jaarstukken 2015



3e Begrotingswijziging 2016, Amendement A 2016-6 bij Jaarrekening 2015. 
 

Programma en Producten 2016 2017 2018 2019
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Lasten 
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 80.000 0 0 0
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 
Lasten 
Product 5.1 Energie 458.016 0 0 0
Programma 8. Middelen 
Lasten 
Product 8.4 Reserve mutaties -538.016 0 0 0
 0 0 0 0

       

 



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

 3.840.547 3.393.826 3.062.105 3.045.384 
Baten voor wijziging   

 -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo voor wijziging   

 3.130.547 2.683.826 2.352.105 2.335.384 
            
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   
            Conform Amendement A 2016-6 dat bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is aangenomen, wordt de in de 1e 
Bestuursrapportage 2016 opgenomen verwerking van de bestemming van het rekening resultaat 2015 gecorrigeerd. Hierdoor 
komt een bedrag van € 80.000,-- weer ten gunste van de duurzame krimpregeling en ten laste van de Financieringsreserve. 

               
Lasten na wijziging  3.920.547 3.393.826 3.062.105 3.045.384 
Baten na wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo na wijziging  3.210.547 2.683.826 2.352.105 2.335.384 
            
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
            
  2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging   

 11.664.019 9.947.270 8.411.380 8.474.016 
Baten voor wijziging   

 -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo voor wijziging   

 9.326.374 9.645.925 8.110.035 8.172.671 
            
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   
            Conform Amendement A 2016-6 dat bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is aangenomen, wordt de in de 1e 
Bestuursrapportage 2016 opgenomen verwerking van de bestemming van het rekening resultaat 2015 gecorrigeerd. Hierdoor 
komt een bedrag van € 458.016,-- weer ten gunste van Energie en ten laste van de Financieringsreserve. 

               
Lasten na wijziging  12.122.035 9.947.270 8.411.380 8.474.016 
Baten na wijziging  -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo na wijziging  9.784.390 9.645.925 8.110.035 8.172.671 



            
Programma 8. Middelen  
            
  2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging   

 137.635.278 64.778.157 62.598.688 64.796.677 
Baten voor wijziging   

 -314.363.646 -239.459.021 -215.373.632 -215.216.293 
Saldo voor wijziging   

 -176.728.368 -174.680.864 -152.774.944 -150.419.616 
            
Lasten wijziging  
             
Product 8.4 Reserve mutaties 

 

              Beleidsopgave         
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 

               Eco.cat.  -538.016 0 0 0 
   Bijdr. aan reserves   
            Conform Amendement A 2016-6 dat bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is aangenomen, wordt de in de 1e 
Bestuursrapportage 2016 opgenomen verwerking van de bestemming van het rekening resultaat 2015 gecorrigeerd. Hierdoor 
komt een bedrag van € 458.016,-- weer ten gunste van Energie en ten laste van de Financieringsreserve. 

            
Conform Amendement A 2016-6 dat bij de behandeling van de Jaarstukken 2015 is aangenomen, wordt de in de 1e 
Bestuursrapportage 2016 opgenomen verwerking van de bestemming van het rekening resultaat 2015 gecorrigeerd. Hierdoor 
komt een bedrag van € 80.000,-- weer ten gunste van de duurzame krimpregeling en ten laste van de Financieringsreserve. In 
totaal houdt dat in dat een bedrag van € 538.016,-- dat eerder aan de Financieringsreserve was toegevoegd wordt 
gecorrigeerd. 

            
                        
   
Lasten na wijziging  137.097.262 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  -177.266.384 -174.680.864 -152.774.944 -150.419.616 
 
 



4e Begrotingswijziging 2016 
(Voorjaarsnota 2016) 
  



 4e Begrotingswijziging 2016 (Voorjaarsnota 2016) 
       
Programma en Producten 2016 2017 2018 2019 
Programma 2. Regionale economie   
Lasten   
Product 2.5 Vrijetijdseconomie 0 400.000 0 0 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer 

  
Lasten   
Product 3.3 Wegen 0 0 0 0 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 

  
Lasten   
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 0 500.000 535.000 605.000 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem   
Lasten   
Product 5.1 Energie 500.000 750.000 850.000 850.000 
Programma 6. Cultuur   
Lasten   
Product 6.2 Erfgoed 0 650.000 650.000 650.000 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving   
Lasten   
Product 7.3 Dynamisch Drenthe 0 200.000 200.000 200.000 
Product 7.4 Natuur en landschap 75.000 175.000 200.000 225.000 
Programma 8. Middelen   
Lasten   
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 1.930.158 -3.037.670 -3.097.883 -3.488.672 
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 0 250.000 250.000 250.000 
Product 8.4 Reserve mutaties 0 400.000 400.000 400.000 
Baten   
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -505.158 -287.330 12.883 308.672 
Product 8.4 Reserve mutaties -2.000.000 0 0 0 
 0 0 0 0 
         
 
  



Programma 2. Regionale economie  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  14.637.911 9.069.923 9.069.923 9.069.923 
Baten voor wijziging  -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo voor wijziging  13.759.966 9.037.723 9.037.723 9.037.723 
            Lasten wijziging  
            Product 2.5 Vrijetijdseconomie  
              Beleidsopgave         
 Versterken van de vrijetijdseconomie 

               Eco.cat.  0 400.000 0 0 
   Inkoop   
            Pilot Revitalisering/versterking verblijfsrecreatie 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we voorgesteld om incidenteel in 2017 € 400.000,-- voor een Pilot Revitalisering/versterking 
verblijfsrecreatie beschikbaar te stellen. Samen met recreatieondernemers willen wij  in Zuidwest-Drenthe een pilot met 1 of 2 
bedrijven voor de revitalisering/versterking van de verblijfrecreatie uitvoeren. Daarbij gaat het om het ontwikkelen en toepassen 
van instrumenten om het verouderde aanbod in de verblijfrecreatiesector te herstructureren. 

            
   
Lasten na wijziging  14.637.911 9.469.923 9.069.923 9.069.923 
Baten na wijziging  -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo na wijziging  13.759.966 9.437.723 9.037.723 9.037.723 
            
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  95.430.912 82.339.827 67.801.227 63.426.454 
Baten voor wijziging  -21.185.423 -11.069.393 -11.069.393 -6.219.393 
Saldo voor wijziging  74.245.489 71.270.434 56.731.834 57.207.061 
            Lasten wijziging  
            Product 3.3 Wegen  
              Beleidsopgave         
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

               Eco.cat.  0 0 0 0 
   Inkoop   
   
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 & waterbeheer  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  3.920.547 3.393.826 3.062.105 3.045.384 
Baten voor wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo voor wijziging  3.210.547 2.683.826 2.352.105 2.335.384 
            Lasten wijziging  
            Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling  
              Beleidsopgave         
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

               Eco.cat.  0 0 35.000 105.000 
   Inkoop   
            Effecten nieuwe Omgevingswet 
In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Een belangrijke actie bij de invoering, is het realiseren van een betere 
ontsluiting van de beschikbare informatie voor burgers en bedrijfsleven. Daarom stellen we in 2018 € 35.000,-- beschikbaar en 
in de jaren daarna € 105.000,-- 

            
   Eco.cat.  0 500.000 500.000 500.000 
   Subsidie   
            Structureel budget ruimtelijke kwaliteit. 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we voorgesteld een structureel budget van € 500.000,-- voor "ruimtelijke kwaliteit" in te 
stellen. Met dit budget ondersteunen we projecten ten behoeve van een economisch sterke en kwalitatief hoogwaardige 
leefomgeving. 

               
Lasten na wijziging  3.920.547 3.893.826 3.597.105 3.650.384 
Baten na wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo na wijziging  3.210.547 3.183.826 2.887.105 2.940.384 
            

  



Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  12.122.035 9.947.270 8.411.380 8.474.016 
Baten voor wijziging  -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo voor wijziging  9.784.390 9.645.925 8.110.035 8.172.671 
            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.  500.000 750.000 850.000 850.000 
   Inkoop   
            Gebiedsfonds Wind 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we aangegeven het voortouw te willen nemen voor het oprichten van een Gebiedsfonds 
Wind. Ook andere partijen moeten hieraan gaan bijdragen. In 2017 willen we hiervoor 250.000,-- beschikbaar stellen. Daarna 
willen we gedurende 9 jaar (t/m 2027)  € 350.000,-- bijdragen. 

            
Programma Klimaat en Energie 
In het kader van de nieuwe Energieagenda vindt een intensivering plaats door een verhoging van het budget van € 500.000,--  
voor de jaren 2016-2019. 

               
Lasten na wijziging  12.622.035 10.697.270 9.261.380 9.324.016 
Baten na wijziging  -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo na wijziging  10.284.390 10.395.925 8.960.035 9.022.671 
            

  



Programma 6. Cultuur  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  19.333.852 17.773.529 18.013.777 18.022.255 
Baten voor wijziging  -1.539.472 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo voor wijziging  17.794.380 16.438.480 16.652.027 16.633.270 
            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.  0 650.000 650.000 650.000 
   Inkoop   
            Ambitie nieuwe Cultuurnota  
Wij hebben een nieuwe cultuurnota opgesteld, die in september door u wordt behandeld. En omdat voor ons iedereen mee doet 
en iedereen er toe doet is een goede spreiding van voorzieningen en dus een extra inzet van middelen noodzakelijk voor o.a. 
Noordelijke Experimenteerregio, Podium platteland, creatieve industrie, doorontwikkeling van het verhaal van Drenthe. In de 
voorjaarsnota hebben we voor de periode 2017 tot en met 2020 €500.000,-- per jaar beschikbaar gesteld. 

            
Continuering subsidie Geopark 
Vanwege het belang van cultureel erfgoed voor recreatie en toerisme continueren wij het subsidie van € 125.000,-- aan de 
stichting Geopark voor de jaren 2017 t/m 2019. 

            
Noordelijk Archeologisch Depot  
Als gevolg van de uitvoering van wettelijke taken zetten we structureel (m.i.v. 2017) extra middelen in ad € 25.000,--  voor het 
Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. 

            
   
Lasten na wijziging  19.333.852 18.423.529 18.663.777 18.672.255 
Baten na wijziging  -1.539.472 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo na wijziging  17.794.380 17.088.480 17.302.027 17.283.270 
            

  



Programma 7. Dynamiek in leefomgeving  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  77.055.947 71.074.566 57.546.020 52.222.457 
Baten voor wijziging  -24.759.114 -11.613.922 -3.809.905 -1.355.554 
Saldo voor wijziging  52.296.833 59.460.644 53.736.115 50.866.903 
            Lasten wijziging  
            Product 7.3 Dynamisch Drenthe  
              Beleidsopgave         
 Dynamisch Drenthe 

               Eco.cat.  0 200.000 200.000 200.000 
   Subsidie   
            Drenthe Beweegt  
Omdat sport en cultuur belangrijke katalysatoren zijn voor onze leefbaarheid en economie, continueren wij onder andere onze 
inzet op Drenthe Beweegt met drie jaar van 2017 tot en met 2019 met € 200.000,--. 

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

               Eco.cat.  75.000 175.000 200.000 225.000 
   Subsidie   
            Schaapskuddes. 
Ter uitvoering van de toezegging in de Statenvergadering van 16 december 2015 over de financiering van de schaapskuddes 
hebben we extra middelen ter beschikking gesteld voor de exploitatie van de gescheperde schaapskuddes van € 75.000,-- in 
2016 tot en met 2019. 

            
Streekbeheer 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we aangegeven dat we streekbeheer verder willen ontwikkelen. Daarbij worden via lokale 
initiatieven ambities voor gemeenschapsvoorzieningen vorm gegeven. Voor 2017 stellen we daarvoor € 100.000,-- beschikbaar, 
oplopend tot € 150.000,-- in 2019. 

               
Lasten na wijziging  77.130.947 71.449.566 57.946.020 52.647.457 
Baten na wijziging  -24.759.114 -11.613.922 -3.809.905 -1.355.554 
Saldo na wijziging  52.371.833 59.835.644 54.136.115 51.291.903 
            

  



Programma 8. Middelen  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  137.097.262 64.778.157 62.598.688 64.796.677 
Baten voor wijziging  -314.363.646 -239.459.021 -215.373.632 -215.216.293 
Saldo voor wijziging  -177.266.384 -174.680.864 -152.774.944 -150.419.616 
            Lasten wijziging  
            Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
              Beleidsopgave         
 Een financieel gezonde organisatie 

               Eco.cat.  440.000 1.490.000 2.690.000 2.390.000 
   Apparaatskosten   
            Bedrijfsvoeringsbudgetten 
Onze organisatie werkt steeds meer in een digitale context. In dat verband moet er ook aandacht zijn voor de digitale uitrusting 
van de moderne ambtenaar (tablets, smartphones, 4G). HIervoor ramen wij een structurele verhoging van 190.000,--. 
 
Organisatie ontwikkeling 
Onze ambitie is een hoogwaardige organisatie te creëren die niet groter is dan strikt noodzakelijk. We willen een organisatie die 
dienstbaar is aan Drenthe en haar bestuur. Daarvoor stellen we een bedrag van € 250.000,--  extra beschikbaar voor de periode 
2016 t/m 2019. 
 
Groen voor Grijs extra. 
Het realiseren van de juiste kwaliteitsomvang vraagt om een nog veel sterkere strategische personeelsplanning dan we ooit 
hebben gedaan. Het lopende Groen voor Grijs traject moet vooral voorzien in het opvangen van het natuurlijke verloop. Dat 
budget verhogen we tijdelijk met  
€ 750.000,--. Via het beoogd incidenteel budget van 3 miljoen euro willen we versneld een gezonde generatiebalans in de 
organisatie bevorderen, om de in- en externe mobiliteit te stimuleren met als doelen: 
  
1. Inzet op instroom jonge medewerkers 
2. Inzet op instroom van de juiste kwaliteit 
3. Inzet op uitstroom op de juiste plekken 
  
We willen budget van 3 miljoen euro verspreid inzetten over de periode 2017 tot 2021. In de Voorjaarsnota 2016 is het kader 
geschetst en in de Begroting 2017 volgt een nadere onderbouwing op basis van de strategische personeelsplanning. Zonder de 
gevraagde financiële middelen is het niet mogelijk om de beoogde kwaliteitsverschuiving op gang te brengen, zeker niet in de 
verhouding 350 fte vast en 50 fte variabel en niet binnen de geplande periode tot 2021.  
Voorlopig gaan we uit van de volgende spreiding in de tijd: 
2017; 300.000,--, 2018: 1.500.000l-- en 2019 1.200.000,--. 

            
   Eco.cat.  -500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 
   Inkoop   
            Doorlichting tweede fase 
De doorlichting 2e fase levert een bedrag op van € 500.000,-- in 2016, oplopend tot € 2.000.000,-- structureel. 

            
   Eco.cat.  1.990.158 -3.527.670 -4.287.883 -3.878.672 
   Onvoorzien/stelpost   
                      Onvoorzien 
In de begroting 2016 -2019 is de post Onvoorzien in 2016 verhoogd naar  € 500.000,-- Voor de jaren daarna was een verdere 
stijging naar € 1.000.000 verwerkt. In de Voorjaarsnota 2016 hebben aangegeven van de verhoging naar € 1 miljoen af te zien. 
 
Saldo Voorjaarsnota 2016. 
Dit betreft de saldi van de voorjaarsnota zoals genoemd in het financieel meerjarenperspectief van de voorjaarsnota (bl. 18) 
waarbij wij aantekenen dat in afwijking van bl 18 van de voorjaarsnota, is uitgegaan van een spreiding van de inzet van het 
extra groen voor grijs budget van 3 miljoen over de jaren 2017 t/m 2019 (zie product 8.1).  Het saldo bedraagt vervolgens voor 
2016: +1.990.158,--, 2017: -3.027.670,--, 2018: -3.787.883,--, 2019: -3.378.672,--. 

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

               Eco.cat.  0 250.000 250.000 250.000 
   Inkoop   



            Maatregelen ICT beveiliging. 
Op basis van wetgeving rond datalekken zijn extra maatregelen nodig om onze digitale informatie te beschermen. Met ingang 
van 2017 wordt rekening gehouden met structureel hogere kosten van € 250.000,-- per jaar. 

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

               Eco.cat.  0 400.000 400.000 400.000 
   Bijdr. aan reserves   
            Upgrading TT-circuit 
In de Voorjaarsnota 2016 hebben we voorgesteld om 6 jaar lang € 400.000,-- voor de Upgrading van het TT-circuit beschikbaar 
te stellen. Wij stellen voor dit bedrag in de Reserve Versterking economische structuur te storten. Vanuit deze reserve is dan de 
ruimte om de incidenteel toegezegde bijdrage van € 4 miljoen te dekken. 

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

               Eco.cat.  0 500.000 500.000 500.000 
   Adm. boekingen   
            Lagere rente-opbrengsten 
Zoals in de voorjaarsnota 2016 is aangegeven, zijn wij genoodzaakt om op basis van de actuele marktinschattingen van de 
rentestanden op de geld- en  kapitaalmarkt  de rente opbrengsten te verlagen met structureel  € 500.000,--. 

            
   Eco.cat.  -505.158 -1.756.330 -1.499.117 -1.191.328 
   Ontv.subsidies   
            Ontwikkelingen provinciefonds   
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven 
(netto gecorrigeerde rijksuitgaven: NGRU). Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de 
rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De Voorjaarsnota van het Rijk resulteert voor 2017 in een 
hoger accres dan in september 2015 werd voorzien.  
Voor 2016 is sprake van een neerwaartse bijstelling maar blijft het accres positief. Daarnaast vindt in 2016 afrekening plaats 
van het definitief vastgestelde accres 2015. Het accres 2015 komt hoger uit dan in de septembercirculaire 2015 werd geraamd. 
Deze bijstelling is met name het gevolg van de extra uitgaven aan asiel op de rijksbegroting. 
Het accres 2016 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2015, neerwaarts bijgesteld maar blijft per saldo 
positief. Dit is het resultaat van een veelheid aan mutaties op de rijksbegroting, waaronder de doorwerking van inflatie en 
hogere uitgaven aan migratie en hogere studieleningen. Voor de jaren 2016 en 2017 hebben wij voor de berekening van de 
algemene uitkering de meicirculaire provinciefonds 2016 gevolgd (2016: +505.158,-- en 2017: +1.756.330,--).Voor de jaren 
daarna hebben wij de verwachte algemene uitkering voor Drenthe geëxtrapoleerd op basis van ons aandeel in (ca 9%) in de 
totale algemene uitkering voor alle provincies gezamenlijk (2018: +1.499.117,-- en 2019: +1.191.328,--).  
Vooralsnog leidt de extrapolatie in 2020 tot een aanzienlijke stijging van de algemene uitkering die echter de komende jaren in 
de praktijk nog moet blijken. 

            
   Eco.cat.  0 969.000 1.012.000 1.000.000 
   Opcenten MRB   
             
Bevriezen index opcenten MRB 2017 
In de Voorjaarsnota 2016 is voorgesteld om het tarief op de opcenten van de motorrijtuigenbelasting in 2017 te bevriezen. Dat 
betekent een inkomstenderving van € 969.000 in 2017, oplopend tot € 1.000.000,-- in 2019 en volgende jaren. 

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

               Eco.cat.  -2.000.000 0 0 0 
   Bijdr. van reserves   
            In het verleden is binnen de RSP-reserve € 2 miljoen geoormerkt voor duurzaamheidsdoelen; deze doelen worden nu 
nagestreefd binnen de Energieagenda. Daarom wordt aan de RSP-reserve € 2 miljoen onttrokken en in de periode 2016-2019 
ingezet als intensivering voor de Energieagenda. 

            



   
Lasten na wijziging  139.027.420 62.390.487 60.150.805 61.958.005 
Baten na wijziging  -316.868.804 -239.746.351 -215.360.749 -214.907.621 
Saldo na wijziging  -177.841.384 -177.355.864 -155.209.944 -152.949.616 
 
 



5e Begrotingswijziging 2016 
(2e Bestuursrapportage) 
  



 

Programma en Producten 2016 2017 2018 2019
Programma 2. Regionale economie 
Lasten 
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 250.000 1.300.000 2.000.000 3.000.000
Product 2.4 Breedband 250.000 475.000 475.000 400.000
Product 2.5 Vrijetijdseconomie -30.400 -30.400 -30.400 -30.400
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer 
Lasten 
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -2.033.414 0 0 0
Product 3.2 Verkeersveiligheid 280.187 7.500 7.500 7.500
Product 3.3 Wegen 439.982 11.600 11.600 11.600
Product 3.4 Vaarwegen -187.316 65.547 65.547 65.547
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, 
Emmen) 

114.861 2.300.000 0 0

Baten 
Product 3.2 Verkeersveiligheid -57.672 0 0 0
Product 3.3 Wegen -164.080 0 0 0
Product 3.4 Vaarwegen -61.647 -61.647 -61.647 -61.647
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Lasten 
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen 
en peilbeheer) 

539.480 0 0 0

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 
Lasten 
Product 5.1 Energie 1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Product 5.2 Milieu 149.400 0 0 0
Baten 
Product 5.2 Milieu -149.400 0 0 0
Programma 6. Cultuur 
Lasten 
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen -150.000 2.335.000 1.390.000 0
Product 6.2 Erfgoed 372.500 0 0 0
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 100.000 0 0 0
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 
Lasten 
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 2.173.500 2.483.500 1.750.481 867.500
Product 7.4 Natuur en landschap -18.579.853 -79.853 -79.853 -79.853
Baten 
Product 7.4 Natuur en landschap 3.000.000 0 0 0
Programma 8. Middelen 
Lasten 
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 350.321 -160.198 -394.198 -394.198
Product 8.2 Personeel en organisatie 46.780 36.780 36.780 36.780
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken -281.639 0 0 0
Product 8.4 Reserve mutaties 25.814.583 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Baten 
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen -2.720.673 72.671 306.671 306.671
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 20.000 20.000 20.000 20.000
Product 8.4 Reserve mutaties -10.735.500 -12.775.500 -8.497.481 -6.149.500
 0 0 0 0

       

 
  



 
Programma 2. Regionale economie  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  14.637.911 9.469.923 9.069.923 9.069.923 
Baten voor wijziging  -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo voor wijziging  13.759.966 9.437.723 9.037.723 9.037.723 
            Lasten wijziging  
            Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht  
              Beleidsopgave         
 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 

               Eco.cat.  250.000 1.300.000 2.000.000 3.000.000 
   Subsidie   
            
Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde 
Conform statenstuk 2016-741 GAE is een krediet van 6.550.000,-- voor de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde 
beschikbaar gesteld. We zetten dat in de jaren 2016 tot en met 2020 in conform de voorgestelde planning. 

            Product 2.4 Breedband  
              Beleidsopgave         
 Breedband op het Drentse platteland 

               Eco.cat.  250.000 475.000 475.000 400.000 
   Subsidie   
            
Investeringsagenda Breedband 
Conform Statenstuk 2016-739 Investeringsagenda, onderdeel Breedband, wordt de begroting aangepast. Het betreft voor 2016 
‘Slim meeleggen’ € 100.000,-- . Breedbandplatform € 100.000,-- en Financiering afgelegen panden en onderzoeks- en 
proceskosten € 50.000,--. Het budget bijdragen in projecten versterking economische structuur wordt daarom verhoogd met € 
250.000,--. Er wordt van de Reserve Investeringsagenda een bijdrage van € 250.000,-- in 2016 ontvangen. Voor de volgende 
jaren wordt € 475.000,-- in 2017 en 2018 en € 400.000,-- in 2019 voor de exploitatie Breedband geraamd en onttrokken aan de 
reserve investeringsagenda. 

            Product 2.5 Vrijetijdseconomie  
              Beleidsopgave         
 Versterken van de vrijetijdseconomie 

               Eco.cat.  -30.400 -30.400 -30.400 -30.400 
   Subsidie   
            
Vrijetijdseconomie; beleven en benutten natuur. 
Op basis van Statenstuk 2015-706 van december 2015 is het budget voor instandhouding van gescheperde schaapskuddes 
structureel verhoogd (zie product 7.4) waarbij de dekking plaatsvindt voor € 30.400,-- uit het budget voor vrijetijdseconomie 
waardoor een budget van € 94.600,-- resteert. 

            
   
Lasten na wijziging  15.107.511 11.214.523 11.514.523 12.439.523 
Baten na wijziging  -877.945 -32.200 -32.200 -32.200 
Saldo na wijziging  14.229.566 11.182.323 11.482.323 12.407.323 
            

  



Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  95.430.912 82.339.827 67.801.227 63.426.454 
Baten voor wijziging  -21.185.423 -11.069.393 -11.069.393 -6.219.393 
Saldo voor wijziging  74.245.489 71.270.434 56.731.834 57.207.061 
            Lasten wijziging  
            Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  
              Beleidsopgave         
 Bereikbaar Drenthe 

               Eco.cat.  23.750 0 0 0 
   Inkoop   
            
Onderzoekskosten gebiedsontwikkeling airport Eelde 
In het kader van de Interreg Projectstimuleringsregeling V (Stcrt. 2015, 10986) ontvangt de provincie Drenthe in 2016 een 
eenmalige decentralisatie-uitkering van € 47.500,-- (zie product 8.1 baten). De helft hiervan ic. € 23.750,-- is voor de hier te 
ramen onderzoekskosten Gebiedsontwikkeling Omgeving Groningen Airport Eelde. 

               Eco.cat.  -2.057.164 0 0 0 
   Kapitaallasten   
            
Kapitaallasten infrastructuur 
De berekende kapitaallasten voor diverse  investeringsprojecten (MUP-projecten) voor infrastructuur zijn in totaal € 1.496.329,--
lager dan begroot. Ook de kapitaallasten voor diverse investeringsprojecten (volgens prioriteit 3.11) voor infrastructuur zijn in 
totaal € 560.835,-- lager dan begroot. Dit komt doordat de geplande investeringen in 2015 lager zijn geweest, dan waarvan bij 
de Begroting 2016 was uitgegaan. Een aantal projecten is uitgevoerd, maar nog niet financieel afgesloten of de uitvoering is 
later gestart vanwege bijvoorbeeld planologische procedures, zoals dat ook in de jaarrekening 2015 is aangegeven. De 
kapitaallasten van de investeringen Verkeer en Vervoer worden verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. 
Door deze methodiek wordt een bedrag van € 2.057.164,-- verrekend met deze reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de 
reserve toe te voegen voor toekomstige kapitaallasten van de desbetreffende projecten (zie 8.4 lasten). Hiermee zal in de 
meerjarenbegroting 2017 rekening worden gehouden. 

            
Product 3.2 Verkeersveiligheid  
              Beleidsopgave         
 Verkeersveilig Drenthe 

               Eco.cat.  280.187 7.500 7.500 7.500 
   Inkoop   
            
Kosten uitvoering fietsnota 
In het kader van de Interreg Projectstimuleringsregeling V (Stcrt. 2015, 10986) ontvangt de provincie Drenthe in 2016 een 
eenmalige  decentralisatie-uitkering van € 47.500,-- (zie product 8.1 baten). De helft hiervan ic. € 23.750,-- is voor de hier te 
ramen kosten uitvoering van de fietsnota. 

            
Luchthavens 
Met de invoering van de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) zijn de provincies sinds 1 november 
2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Voor 2016 ontvangen de provincies 
opnieuw een decentralisatie uitkering (zie product 8.1 baten). Voor Drenthe betekent dit een bedrag van € 56.437,--. Dit bedrag 
wordt hier als budget voor lasten in dit kader geraamd. 

            
Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) 
Samen met provincies en gemeenten heeft het Rijk nieuwe geluidregelgeving opgesteld: Samen Werken aan de Uitvoering van 
Nieuw Geluidbeleid (SWUNG). De nieuwe regelgeving beoogt een betere bescherming tegen geluidshinder te realiseren, het 
bestaande stelsel van geluidswetgeving te vereenvoudigen en waar mogelijk de uitvoering verder te decentraliseren. Het 
betreft de decentrale infrastructuur en industrieterreinen. Het gaat dus onder andere over de provinciale wegen. Provincies zijn 
verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de provinciale wegen en kunnen ook verkeersstromen sturen. De provincies 
zijn verplicht in bepaalde gevallen maatregelen treffen om de geluidsproductie op specifieke wegdelen tegen te gaan. Voor 
2016 is incidenteel € 200.000,-- nodig. Een deel hiervan kan worden gedekt door vrijval van Rijksmiddelen ISV geluid (€ 
57.672.-- baten product 3.2). Een bedrag van 142.328,-- resteert ten laste van de algemene middelen. Jaarlijks moeten extra 
kosten voor het uitlezen en onderhoud van de extra in te richten verkeersmeetpunten gemaakt worden. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat het jaarlijkse onderhoudsbudget voor de verkeerswaarnemingen m.i.v. 2017 wordt opgehoogd met € 7.500,--. 



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

               Eco.cat.  11.600 11.600 11.600 11.600 
   Belastingen   
            
Dagelijks onderhoud Gebiedsontsluitingswegen 
De waterschapsheffing is met circa 20% verhoogd. We stellen voor het budget structureel te verhogen met € 11.600,-- van € 
177.000,-- naar € 188.600,--). 

               Eco.cat.  434.873 0 0 0 
   Inkoop   
            
Dagelijks onderhoud Erftoegangswegen  
De kosten van het dagelijks beheer op de erftoegangswegen laten een overschrijding zien op maaiwerkzaamheden van  
€ 11.200,-- en vuilafvoer van € 4.493,--. Wij stellen voor het budget met € 15.693,-- te verhogen van € 300.467,-- naar  
€ 316.153,--. 

            
Dagelijks onderhoud Gebiedsontsluitingswegen  
Het budget voor dagelijks beheer op de gebiedsontsluitingswegen blijkt ontoereikend te zijn door tegenvallende kosten voor 
maaiwerkzaamheden ad € 134.400,-- en vuilafvoer ad € 50.168,--. Wij stellen voor dit budget te verhogen met € 184.568,-- van 
€ 3.205.080,-- naar € 3.389.648,--. 

            
Dagelijks onderhoud Stroomwegen.  
De kosten van het dagelijks beheer op de stroomwegen vallen hoger uit dan was voorzien door  meerkosten van  
maaiwerkzaamheden ad € 53.200,-- en vuilafvoer ad € 20.217,--. Wij stellen voor het budget te verhogen met € 73.417,-- van € 
1.430.360,-- naar € 1.503.777,--. 

            
Groot (variabel) onderhoud Fietspaden. 
Voor het fietspad  langs de N374 nabij Schoonloo is gekozen voor een meer duurzame oplossing (beton in plaats van asfalt) 
dan gepland; de extra kosten bedragen € 173.230,--. De oorspronkelijke kostenraming Fietspad N379 Drouwenermond is 
gebaseerd op kengetallen. In de voorbereiding bleek dat er extra voorzieningen getroffen moesten worden voor o.a. afwatering. 
De kosten hiervan bedragen € 101.331,--. Wij stellen daarom voor het budget te verhoging met € 274.561,-- tot € 1.396.827,--. 
Deze budgetverhoging wordt gedekt uit een budget verlaging voor Groot (variabel) onderhoud  Stroomwegen ad € 165.665,--, 
Groot (variabel) onderhoud Gebiedsontsluitingswegen € 17.115,-- en Groot (variabel) onderhoud erftoegangswegen € 91.781,-- 
 

            Groot (variabel) onderhoud Gebiedsontsluitingswegen  
Binnen het project Vervanging deklaag N378 - Gasselte N379 worden rioleringswerkzaamheden voor de gemeente Borger-
Odoorn verricht. De kosten bedragen circa € 40.000,--. Binnen het project N353 Herinrichting Wilhelminaoord worden 
asfalteringswerkzaamheden meegenomen voor de Provincie Friesland. De kosten bedragen circa € 124.080,--. Wij stellen een 
budgetverhoging voor van € 164.080,--. Deze extra kosten worden gedekt door bijdrage van de gemeente Borger-Odoorn en 
provincie Friesland (zie baten). De actualisatie van het budget groot (variabel) onderhoud gebiedsontsluitingswegen heeft 
opgeleverd dat het budget grootonderhoud gebiedsontsluitingswegen verminderd kan worden met € 17.115,-- zodat een 
budget resteert van € 2.917.680,--. De vrijval van € 17.115,-- wordt ingezet ter dekking van groot (variabel) onderhoud 
Fietspaden. 

            
Groot (variabel) onderhoud stroomwegen 
Binnen de stroomwegen heeft een herschikking van de projecten plaatsgevonden. Het project N391 ad € 800.000,--  is na 
bestuurlijke besluitvorming opgestart. De uitvoering zal plaatsvinden in 2017. Het project N34 onderhoud westzijde Holsloot 
Emmen West, waarmee een bedrag is gemoeid van € 700.000,-- wordt in de komende periode uitgevoerd. Op overige 
onderdelen van het budget blijft € 65.665,-- niet besteed. Hiermee bedraag het totaal van de meevaller op groot (variabel) 
onderhoud op stroomwegen € 165.665,--. Wij stellen een budgetverlaging voor van € 165.665,-- waarna een budget resteert 
van € 1.042.607,--. De vrijval  zetten we in voor groot (variabel) onderhoud Fietspaden. 

            
Groot variabel onderhoud Erftoegangswegen  
In 2016 is gestart met het toerekenen van budgetten aan verschillende wegcategorieën (SW, GOW, ETW en Fp). In het budget 
voor de erftoegangsweg was een component ter dekking van inhuur meegenomen. Dit jaar wordt er geen grootschalig 
onderhoud gepleegd op de erftoegangswegen, waardoor het inhuurbudget kan worden afgeroomd met € 71.666,--. Daarnaast 
is € 23.000,-- van het totale budget niet ingepland voor projecten. Het  totaal van de niet bestede middelen komt hiermee uit op 
€ 94.666,--. Wij stellen daarom een budget verlaging voor van € 94.666,-- waarna een budget resteert van € 97.000,--. Een 
deel van deze onderbesteding ic. € 91.781,-- kan worden ingezet ter dekking van de budgetverhoging voor Groot (variabel) 
onderhoud fietspaden. Het restant ad € 2.885,-- wordt gestort in de Egalisatiereserve Groot (variabel) onderhoud wegen en 
vaarwegen (product 8.4). 
  



               Eco.cat.  -6.491 0 0 0 
   Kapitaallasten   
            
Dagelijks onderhoud wegen Overige   
De toe te rekenen rentekosten van de investeringen zijn herberekend op basis van de boekwaarde per 1 januari en de status 
van de investeringsprojecten, zoals vermeld in de  jaarstukken. Dit levert een voordeel op van € 6.491,--, waardoor het budget 
incidenteel wordt verlaagd van € 7.848,-- naar € 1.357,--. 

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

               Eco.cat.  3.900 3.900 3.900 3.900 
   Belastingen   
            
Vaarweg Meppel-De Punt 
De waterschap heffing is met circa 20% verhoogd. We stellen voor het budget structureel te verhogen met € 2.000,--, van € 
26.000,-- naar € 28.000,-- en dit bedrag te onttrekken aan de reserve Beheer vaarweg Meppel-de Punt. 

            
Zuidoost-Drentse vaarwegen   
De waterschap heffing is met circa 20% verhoogd. We stellen voor het budget structureel te verhogen met € 1.900,-- van € 
20.000,-- naar € 21.900,--. 

               Eco.cat.  -184.688 0 0 0 
   Inkoop   
            
Dagelijks onderhoud Zuidoost-Drentse vaarwegen (afwikkeling vorig boekjaar). 
De gemeente Emmen had voor brugbediening op provinciale objecten voor de jaren 2014 en 2015 € 120.540,-- in rekening 
gebracht. Dit is verantwoord op de post Afwikkeling voorgaand jaar. Na bestuurlijk overleg zijn de kosten tot € 0,-- gereduceerd 
en wordt de kostenpost afwikkeling vorig boekjaar verminderd met € 120.540,--. 

            
Dagelijks onderhoud Zuidoost-Drentse vaarwegen (maaikosten en brug en sluisbediening). 
De kosten op de Zuid Oost-Drentse vaarwegen worden met € 36.400,-- overschreden door te laag begrote maaikosten. De 
inhuurkosten voor brug-en sluisbediening waren € 82.486,-- te laag geraamd. Dit werd veroorzaakt doordat vast brug- en 
sluispersoneel werd ingezet voor peilbeheerwerkzaamheden. Wij stellen voor het budget incidenteel op te hogen met  
€ 118.886,-- naar € 1.488.436,--. 

            
Groot (variabel) onderhoud vaarwegen.  
De vervanging van de elektrische installatie van de Zwinderse brug ad € 145.000,-- wordt doorgeschoven naar 2017 omdat de 
huidige capaciteit nodig is voor de uitvoering van andere projecten. Het was in deze periode niet mogelijk om specifieke 
capaciteit in te lenen bij de provincie Groningen. Daarnaast zal voor een bedrag van € 38.034,-- minder worden ingehuurd dan 
gepland. We stellen voor om de begroting voor groot (variabel) onderhoud vaarwegen te verlagen met € 183.034,-- tot  
€ 736.366,-- en het totaalbedrag aan vrijgevallen middelen van € 183.034,-- toe te voegen aan de Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen (product 8.4). 

               Eco.cat.  -68.175 0 0 0 
   Kapitaallasten   
            
Zuidoost-Drentse Vaarwegen Overige  
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2016 en de status van de investeringsprojecten, 
zoals vermeld in de jaarstukken 2015. Dit levert een nadeel op van € 14.612,--. Wij stellen voor het budget te verhogen met  
€ 14.612,-- naar € 233.309,--. 

            
Zuidoost-Drentse Vaarwegen 
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2016 en de status van de investeringsprojecten, 
zoals vermeld in de jaarstukken. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 82.787,-- waardoor het kapitaallasten budget 
wordt verlaagd met € 82.787,-- van € 402.469,-- naar € 319.682,--. 
  



            

   Eco.cat.  61.647 61.647 61.647 61.647 
   Subsidie   
            
Zuidoost-Drentse vaarwegen gemaal Eefde.  
Het gemaal Eefde wordt gerenoveerd. De ontvangen bijdragen van de waterschappen moeten worden doorbetaald. Vanaf 
2016 tot en met 2020 staat een doorbetaling van € 61.647,-- gepland. Hiervoor moet een nieuw lasten en batenbudget worden 
opgevoerd van € 61.647,--. Aan de baten zijde van product 3.4 wordt de bijdrage van de waterschappen geraamd. 

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

               Eco.cat.  0 2.300.000 0 0 
   Inkoop   
            
Project verbetering spoor Zwolle Herfte. 
Zoals in de Begroting 2016 aangegeven, willen wij de financiële ruimte binnen de RSP-reserve inzetten voor het 
Rijksconvenant (LMCA- Spoor/Motie Koopmans). Het project Zwolle-Herfte van het Rijksconvenant is als RSP-project aan te 
merken. In 2013 is geconstateerd dat het Rijksbudget voor het project Zwolle-Herfte ontoereikend is en zijn aanvullende 
afspraken gemaakt. Het rijk en de noordelijke provincies dragen extra bij. Voor Drenthe betekent dit een provinciale bijdrage 
van € 6 miljoen. Voorgesteld wordt dit deels te dekken uit de RSP-reserve voor een bedrag van € 2,3 miljoen (zie product 8.4 
baten). Het resterende gedeelte zal gedekt worden binnen het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, zodat in totaal € 6 
miljoen beschikbaar zal zijn. 

               Eco.cat.  114.861 0 0 0 
   Subsidie   
            
Budget ruimtelijk economisch programma. 
Drenthe ontvangt via het Provinciefonds in 2016 een bijdrage van € 2.706.000,-- voor het RegioSpecifiek Pakket (RSP) 
Zuiderzeelijn. Als gevolg van het indexeren van de bijdrage is de decentralisatie uitkering provinciefonds € 114.861,-- (zie 8.1 
baten) hoger. Wij stellen voor om het uitgavenbudget Ruimtelijk Economisch Programma eveneens te verhogen met € 
114.861,-- tot € 4.314.861,--.. 

            Baten wijziging  
            Product 3.2 Verkeersveiligheid  
              Beleidsopgave         
 Verkeersveilig Drenthe 

               Eco.cat.  -57.672 0 0 0 
   Ontv.subsidies   
            
Project SWUNG 
Wij stellen voor de resterende Rijks middelen ISV geluidsmaatregelen uit voorgaande jaren ad € 57.672,-- in te zetten voor de 
wettelijke regeling Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid (SWUNG). Zie ook project Nieuw Geluidsbeleid 
(SWUNG) bij product 3.2 lasten. 

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

               Eco.cat.  -164.080 0 0 0 
   Ontv. bijdragen   
            
Groot (variabel) onderhoud Gebiedsontsluitingswegen Opbrengsten 
Binnen het project Vervanging deklaag N378 - Gasselte N379 worden rioleringswerkzaamheden voor de gemeente Borger-
Odoorn verricht. De provincie ontvangt € 40.000,-- ter dekking van deze kosten. In het project N353 Herinrichting 
Wilhelminaoord worden asfalteringswerkzaamheden meegenomen voor de Provincie Friesland. Ter dekking van deze kosten 
wordt een bedrag van € 124.080,-- ontvangen. In totaal wordt een nieuw baten budget van € 164.080,-- opgevoerd. 

            



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

               Eco.cat.  -61.647 -61.647 -61.647 -61.647 
   Ontv.subsidies   
            
Zuidoost-Drentse vaarwegen gemaal Eefde.  
Het gemaal Eefde wordt de komende jaren gerenoveerd. Op grond van het waterakkoord Drenthe 1994 int de provincie 81% 
van de bijdrage van € 347.059,-- ofwel € 281.118,-- van de deelnemende waterschappen. De oorspronkelijke bijdrage was € 
246.589,--. Deze is later verhoogd met € 34.529,--. Deze bijdrage wordt verrekend over de jaren 2016 tot en met 2020. Voor 
2016 betekent dit een extra bijdrage van € 61.647,--. Tegen over de inning wordt een uitgavenpost geraamd voor de 
doorbetaling (zie lasten product 3.4) 

               
Lasten na wijziging  94.045.212 84.724.474 67.885.874 63.511.101 
Baten na wijziging  -21.468.822 -11.131.040 -11.131.040 -6.281.040 
Saldo na wijziging  72.576.390 73.593.434 56.754.834 57.230.061 
            
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  3.920.547 3.893.826 3.597.105 3.650.384 
Baten voor wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo voor wijziging  3.210.547 3.183.826 2.887.105 2.940.384 
            Lasten wijziging  
             
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 

 

              Beleidsopgave         
 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 

               Eco.cat.  539.480 0 0 0 
   Inkoop   
            
Zoetwatermaatregelen 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt via een decentralisatie uitkering, voor het jaar 2016 middelen beschikbaar voor 
het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater (zie baten product 8.1). Voor Drenthe geldt dit voor het 
Uitvoeringsprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden Oost en het Programma Hoge Gronden regio Noord en Proeftuin 
IJsselmeergebied. Het gaat om een bedrag in 2016 van €  539.480,-- die als uitgaven budget wordt geraamd bij 
beleidsontwikkeling Regionaal waterplan. 

               
Lasten na wijziging  4.460.027 3.893.826 3.597.105 3.650.384 
Baten na wijziging  -710.000 -710.000 -710.000 -710.000 
Saldo na wijziging  3.750.027 3.183.826 2.887.105 2.940.384 
            

  



Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  12.622.035 10.697.270 9.261.380 9.324.016 
Baten voor wijziging  -2.337.645 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo voor wijziging  10.284.390 10.395.925 8.960.035 9.022.671 
            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.  1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
   Inkoop   
            
Investeringsagenda; Actieplan Energieneutraal Wonen. 
In het kader van het Actieplan Energieneutraal Wonen (statenstuk 2016-751) wordt € 4.250.000,-- ingezet voor stimulerings- 
c.q. innovatiesubsidies (aanvullend op bestaande regelingen, onder andere EFRO, INTERREG) en procesondersteuning. Ook 
wordt een deel van deze middelen als rentesubsidie ingezet om een lagere rente (maximaal 1,5%) te realiseren binnen het 
Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en om een ‘Provinciaal Waarborgfonds Drenthe’ in te zetten. Daarnaast worden de 
communicatieplannen gericht op de in het actieplan genoemde teams 'Particulieren' en 'Markt' uit deze middelen gefinancierd. 
We verwachten de uitgaven in 4 jaar te realiseren waarvan € 1.250.000,-- in 2016 en 1 miljoen in de overige jaren. De dekking 
vindt plaats uit de reserve investeringsagenda (product 8.4). 

            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.  149.400 0 0 0 
   Inkoop   
            
Maatregelen externe veiligheid.  
Van het Rijk ontvangen we vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid maximaal € 149.400,-- (zie ook baten product 
5.2). Het bedrag zetten we in voor de uitvoering van reguliere externe veiligheidswerkzaamheden door de RUD Drenthe. 

            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.  -149.400 0 0 0 
   Ontv. bijdragen   
            
Maatregelen externe veiligheid. 
Van het Rijk ontvangen we vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid maximaal € 149.400,--. Het bedrag zetten we in 
voor de uitvoering van reguliere externe veiligheidswerkzaamheden door de RUD Drenthe (zie ook lasten product 5.2). 

               
Lasten na wijziging  14.021.435 11.697.270 10.261.380 10.324.016 
Baten na wijziging  -2.487.045 -301.345 -301.345 -301.345 
Saldo na wijziging  11.534.390 11.395.925 9.960.035 10.022.671 
            

  



Programma 6. Cultuur  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  19.333.852 18.423.529 18.663.777 18.672.255 
Baten voor wijziging  -1.539.472 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo voor wijziging  17.794.380 17.088.480 17.302.027 17.283.270 
            Lasten wijziging  
            Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen  
              Beleidsopgave         
 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

               Eco.cat.  -550.000 0 0 0 
   Inkoop   
            
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid  (Veenhuizen en Frederiksoord).  
Per abuis is in 2016 een bedrag van € 600.000,-- te veel in onze begroting opgenomen. Wij stellen voor het budget met dit 
bedrag te verminderen. Na correctie resteert nog een budget van € 320.000,-- voor het herstel van de Wilhelminalaan en  
€ 660.000,-- voor versterking van de cultuurhistorische structuur en gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid. In 2016 is 
gestart met LEADER ZW-Drenthe. De vrijval van € 600.000,-- willen we inzetten voor het project LEADER ZW-Drenthe door in 
2016 € 120.000,-- hiervoor in te zetten (zie product 7.2) en via overheveling € 480.000,-- in partjes van € 120.000,-- per jaar in 
de jaren 2017 tot en met 2020 (zie product 8.4). 

            
UNESCO-traject Koloniën van Weldadigheid.  
Wij hebben via een decentralisatie uitkering van het Rijk € 50.000,-- ontvangen ten behoeve van het UNESCO-traject Koloniën 
van Weldadigheid (zie baten 8.1). Dit bedrag wordt aan het budget "UNESCO-traject" toegevoegd dat daarmee uitkomt op € 
112.500,--. 

               Eco.cat.  400.000 2.335.000 1.390.000 0 
   Subsidie   
            
Investeringsagenda; Culturele investeringen  
Onlangs is op basis van het statenstuk 216-743 " Investeringsagenda, onderdeel Culturele investeringen", besloten om een 
aantal eenmalige subsidiebedragen te verlenen aan een aantal specifiek genoemde instellingen, ten behoeve van de 
realisering van hun investeringsplannen. Het subsidiebudget wordt meerjarig op deze plek bij geraamd (2016 € 400.000,--). 
Een bedrag van € 4.125.000,-- wordt ter dekking onttrokken aan de Reserve Investeringsagenda waarvan € 400.000,-- in 2016, 
€ 2.335.000,-- in 2017 en € 1.390.000,-- in 2018 (zie product 8.4) 

            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.  372.500 0 0 0 
   Subsidie   
            
Herbestemming karakteristiek bezit.  
Door toenemende belangstelling voor de herbestemming van (dreigende) leegstaande monumentale panden zal in 2016 € 
200.000,-- meer nodig zijn voor dit doel. Wij hebben hier reeds aandacht voor gevraagd in de 1e Bestuursrapportage 2016. Wij 
stellen voor het budget te verhogen met € 200.000,-- van € 500.000,-- naar € 700.000,--. 

            
Restauratie Rijksmonumenten. 
Wij hebben een rijks decentralisatie uitkering ontvangen voor projecten mbt. werelderfgoed, herbestemming, levend landschap 
en wederopbouw. Wij stellen voor het uitgaven budget restauratie monumenten op te hogen met € 172.500,-- tot € 666.685,-- 
en op korte termijn te beschikken aan DBF. 

              



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.  100.000 0 0 0 
   Subsidie   
            
Festivals en bĳzondere evenementen.  
Als gevolg van de financiering van het Shakespeare-theater voor € 280.000,-- uit het budget voor festivals en bĳzondere 
evenementen, zoals geregeld in de 1e Bestuursrapportage 2016, komt het budget voor festivals onder druk te staan. Er is 
momenteel meer vraag dan restant beschikbaar budget. Wij achten het gewenst om het budget voor festivals en bĳzondere 
evenementen alsnog met € 100.000,-- voor 2016 aan te vullen tot € 670.000,--. 

            
   
Lasten na wijziging  19.656.352 20.758.529 20.053.777 18.672.255 
Baten na wijziging  -1.539.472 -1.335.049 -1.361.750 -1.388.985 
Saldo na wijziging  18.116.880 19.423.480 18.692.027 17.283.270 
            
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  77.130.947 71.449.566 57.946.020 52.647.457 
Baten voor wijziging  -24.759.114 -11.613.922 -3.809.905 -1.355.554 
Saldo voor wijziging  52.371.833 59.835.644 54.136.115 51.291.903 
            Lasten wijziging  
            Product 7.2 Plattelandsontwikkeling  
              Beleidsopgave         
 Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief 

               Eco.cat.  2.173.500 2.483.500 1.750.481 867.500 
   Inkoop   
            
Leader ZO-Drenthe. 
We starten met het project LEADER Zuid-Oost Drenthe. Het  provinciaal aandeel bedraagt € 387.500,-- voor 4 jaar. Wij stellen 
voor het benodigde budget van € 387.500,-- te ramen bij vitaal platteland. De dekking voor deze uitgaven komt uit de Reserve 
vitaal platteland € 193.750,-- en EU co-financiering € 193.750,-- (zie product 8.4). 

            
Leader ZW-Drenthe 
In 2016 wordt gestart met het project LEADER ZW-Drenthe. Het provinciaal aandeel bedraagt € 480.000,-- voor 5 jaar. Wij 
stellen voor het benodigde budget van € 480.000,-- te ramen bij Vitaal Platteland. Dit bedrag wordt jaarlijks gedekt uit de 
reserve EU-cofinanciering € 240.000,-- (zie product 8.4), het budget Koloniën van Weldadigheid € 120.000,-- (zie product 6.1) 
en de ontwikkelopgave natuur voor € 120.000,-- (zie product 7.4) 

            
Vitaal Platteland. 
In 2016 wordt een start gemaakt met de gebiedsgerichte aanpak ZO-Drenthe. Dit omvat de projecten ZO-Drenthe (€ 
1.220.000,--), de leefbaarheidsmonitor STAMM (€ 49.500,--), Kenniscentrum Krimp NNL KKNN (€ € 36.500,--).Wij stellen voor 
om het uitgavenbudget te ramen bij Vitaal Platteland. De dekking voor de uitgaven komt uit de reserve vitaal platteland voor  
€ 1.306.000,-- (zie product 8.4). Deze activiteiten worden voortgezet in 2017, 2018 en 2019 voor totaal € 1.616.000,-- (2017),  
€ 882.981,-- (2018). In 2018 komen we op het project ZO-Drenthe nog € 303.019,-- tekort waarvoor nadere voorstellen volgen. 

              



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

               Eco.cat.  -7.000.000 0 0 0 
   Inkoop   
            
Aanpak Stikstof (PAS)  
Het afgelopen jaar is er op landelijk niveau veel onduidelijkheid geweest hoe de PAS-maatregelen vorm kunnen worden 
gegeven door discussies over staatssteun op het niveau van de landsadvocaat. Hierdoor staan de provincies in de wachtstand 
voor wat betreft de uitvoering van de PAS maatregelen. Inmiddels lijkt de subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
(SKNL) mogelijk voor de PAS. Dit vraagt echter nog wel enkele aanpassingen op landelijk niveau. Projecten worden nu wel 
voorbereid maar de uiteindelijke uitvoering zal opschuiven naar 2017. We stellen voor om 7 miljoen van het budget te 
reserveren in de reserve natuurbeleid (zie 8.4) waardoor voor 2016 € 599.450,-- aan budget resteert voor PAS uitgaven. 

               Eco.cat.  -11.579.853 -79.853 -79.853 -79.853 
   Subsidie   
            
Ontwikkelopgave natuur (bijdrage schaapskuddes) 
Op basis van Statenstuk 2015-706 van december 2015 is het budget voor instandhouding van gescheperde schaapskuddes 
structureel verhoogd (zie product 7.2) waarbij de dekking plaats vindt voor € 56.000,-- uit de ontwikkelopgave nieuwe natuur. 
Het budget voor de ontwikkelopgave wordt hiervoor met € 56.000,-- verlaagd. 

            Ontwikkelopgave Natuur (Leader ZW Drenthe) 
Vanuit het ontwikkelbudget voor nieuwe natuur wordt bijgedragen aan het project Leader ZW Drenthe. Het ontwikkelbudget 
wordt hiervoor verminderd met € 120.000,-- per jaar (zie product 7.2). 

            
Ontwikkelopgave verwerving. 
In 2016 is geraamd dat we 250 ha. grond van functie zullen wijzigen of verwerven. Met de huidige grondmarkt en gegeven de 
huidige onderhanden aankopen, wordt de prognose voor de aankopen binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
neerwaarts bijgesteld van 250 naar 110 hectare; ofwel een begrotingsverlaging met € 9.000.000,-- resulterend in een 
verwervingsbudget voor 2016 van € 5.000.000,--. Deze budgetverlaging wordt gestort in de Reserve natuurbeleid (zie 8.4). 
Daarnaast merken wij op dat er wordt ingezet op het verwerven van 122 ha. ruilgrond buiten de NNN in 2016. 

            
Schaapskudden 
Overeenkomstig Statenstuk 2015-706 heeft Provinciale Staten op 16 december 2016 besloten het budget voor schaapskudden 
structureel te verhogen van € 240.000,-- naar € 336.147,--. Het subsidiebudget wordt verhoogd met € 96.147,--. De extra 
kosten worden gedekt door een structurele verlaging van het ontwikkelbudget natuur met € 56.000,-- (zie product 7.4) en 
vrijetijdseconomie met € 30.400,-- (zie product 2.5) . De indexering ad € 9.747,-- komt structureel ten laste van de vrije 
bestedingsruimte. In de voorjaarsnota 2016 is inmiddels een verdere verhoging ad €75.000,-- afgesproken. 

            
Uitgaven lopende ILG-projecten. 
De prognoses van de uitgaven van de lopende inrichtingsprojecten ILG wordt met € 2.500.000,-- naar beneden bijgesteld naar 
een budget van € 13.067.258,--. Voor de projecten Bargerveen, Oude Willem, Geelbroek en Ootmaanlanden Anserveld zal de 
uitvoering gestart worden na de zomer waardoor de lasten doorschuiven naar 2017. De mutatie wordt vereffend met de ILG 
reserve (zie 8.4). 

              



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

               Eco.cat.  3.000.000 0 0 0 
   Ontv. bijdragen   
            
Grondverkopen.  
Op dit moment is het niet wenselijk om de grondverkopen conform eerdere planning te realiseren. Wij willen de grondmarkt niet 
verstoren. Wij verwachten nu dat de grondverkopen ca. 2 miljoen zullen bedragen en stellen voor het opbrengsten budget met 
2 miljoen te verminderen tot 2 miljoen. De mutatie wordt verevend met de Reserve natuurbeleid (zie 8.4) 

            
Overige opbrengsten ILG-projecten. 
Wij wachten op de afwikkeling POP2 door RVO voor de projecten Dwingelderveld, Peize, planmatige kavelruil en Zuidwolde. 
De inkomsten op lopende ILG-projecten blijven hierdoor achter bij de begroting. Wij stellen voor het budget met 1 miljoen te 
verlagen tot 9.605.857,-- en dit te verrekenen met de ILG reserve (zie 8.4). 

               
Lasten na wijziging  60.724.594 73.853.213 59.616.648 53.435.104 
Baten na wijziging  -21.759.114 -11.613.922 -3.809.905 -1.355.554 
Saldo na wijziging  38.965.480 62.239.291 55.806.743 52.079.550 
            
Programma 8. Middelen  
              2016 2017 2018 2019 
Lasten voor wijziging  139.027.420 62.390.487 60.150.805 61.958.005 
Baten voor wijziging  -316.868.804 -239.746.351 -215.360.749 -214.907.621 
Saldo voor wijziging  -177.841.384 -177.355.864 -155.209.944 -152.949.616 
            Lasten wijziging  
            Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen  
              Beleidsopgave         
 Een financieel gezonde organisatie 

               Eco.cat.  350.321 -160.198 -394.198 -394.198 
   Onvoorzien/stelpost   
           
Het saldo van de 2e  Bestuursrapportage bedraagt 350.321,-- voordelig in 2016afnemend naar een kleine 4 ton negatief in 
2019. Het bedrag wordt toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de vrije bestedingsruimte. 
 
Product 8.2 Personeel en organisatie 

 

              Beleidsopgave         
 Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid 

               Eco.cat.  46.780 36.780 36.780 36.780 
   Inkoop   
            
Budget integraal gezondheidsmanagement 
Door stijging van het ziekteverzuim en daarmee uitbreidende Arbozorg (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk en psychologische 
interventies) voor de medewerkers is een structurele verhoging van het budget met € 36.780,-- noodzakelijk. Daarnaast is er dit 
jaar € 10.000,--  eenmalig nodig voor complexere veiligheidsonderzoeken naar de risico’s op afstandsbediening van bruggen 
en sluizen. Met deze mutaties komt het IGM budget voor 2016 op 180.000,--. 

              



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

               Eco.cat.  -281.639 0 0 0 
   Kapitaallasten   
            
Aanpassing kapitaallasten Bestuursservice en gebouwen 
De afschrijvingen en de toe te rekenen rentekosten van de investeringen zijn herrekend op basis van de boekwaarde per 1 
januari en de status van de investeringsprojecten, zoals vermeld  in de jaarstukken. Dit levert een voordeel op van € 42.981,--. 

            
Kapitaallasten I&A 
De afschrijvingen en de toe te rekenen rentekosten zijn herrekend op basis van de boekwaarde per 1 januari en de status van 
de investeringsprojecten, zoals vermeld  in de jaarstukken. Dit levert in totaal een voordeel op van € 188.593,-- + € 50.065,-- = 
€ 238.658,--. 

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

               Eco.cat.  25.814.583 3.000.000 2.000.000 1.000.000 
   Bijdr. aan reserves   
 
 

Bijdrage aan Reserve Nr. Omschrijving 2016 2017 2018 2019 
Reserve provinciaal aandeel 
ILG 7.4 Afwikkeling ILG Projecten 2.500.000 0 0 0 

Reserve Investeringen VV 3.1 Kapitaallasten infrastructuur 2.057.164 0 0 0 

Saldireserve 6.1 Kolonien van Weldadigheid 480.000 0 0 0 

Reserve natuurbeleid 8.1 Hydrologische maatregelen 941.500 0 0 0 

Reserve natuurbeleid 7.4 Ontwikkelopgave verwerving 9.000.000 0 0 0 

Reserve natuurbeleid 7.4 Aanpak Stikstof (PAS) 7.000.000 0 0 0 
Reserve opvang revolverend 
fin. 8.4 

Actieplan energie neutraal 
wonen 2.250.000 0 0 0 

Reserve opvang revolverend 
fin. 8.4 

Breedband 
(investeringsagenda) 1.400.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 

Reserve gr.onderhoud 
(vaar)wegen  3.3 

Grt onderhoud 
erftoegangswegen 2.885 0 0 0 

Reserve gr.onderhoud 
(vaar)wegen  3.4 Grt onderhoud vaarwegen 183.034 0 0 0 

Totaal     25.814.583 3.000.000 2.000.000 1.000.000 
 
 

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

               Eco.cat.  819.458 0 0 0 
   Adm. boekingen   
            
Saldo kostenplaats kapitaallasten 
Door een herberekening van de kapitaallasten (minder rente toerekening aan de verschillende producten) obv. de stand van de 
investeringen in de jaarstukken 2015 is een (rente)nadeel ontstaan van €  819.458,--. 

              



   Eco.cat.  456.224 0 0 0 
   Dividend   
            
Dividend Enexis 
Enexis heeft in 2015 een nettowinst gerealiseerd van € 223,1 miljoen. Dit is € 42,4 miljoen lager dan in 2014. Deze daling is 
vooral het gevolg van een tariefdaling van 3,8%. In de Jaarrekening 2015 wordt door Enexis voorgesteld aan de 
aandeelhouders een dividend van € 111,5 miljoen uit te keren. Uitgaande van een Drents aandeel van 2,28 % komt dat voor 
Drenthe neer op een opbrengst van € 2.543.776,--. Het geraamde budget voor dividend baten wordt daarom met € 456.224,-- 
verminderd naar € 2.543.776,--. 

               Eco.cat.  -2.074.077 72.671 306.671 306.671 
   Ontv. bijdragen   
            
Overige opbrengsten RUD 
In 2016 en 2017 ontvangen we een (aflopende) uitkering van de RUD voor het opvangen van frictiekosten die veroorzaakt 
werden door het oprichten van de RUD. Abusievelijk is de 2-jarige tegemoetkoming structureel doorgetrokken. Dat betekent dat 
we in 2017 een lagere inkomst van € 72.671,-- moeten ramen. Vanaf 2018 is het nadeel structureel  
€ 306.671,-- 

            
Vrijval middelen escrow fondsen (General Escrow Fonds en CBL Escrow Fonds) 
Van het secretariaat van de aandeelhouderschappen in de SPV’s in het kader van de “nalatenschap” van Essent is bericht 
ontvangen over de planning van de voorziene uitkeringen uit de escrow-fondsen die door een aantal van de SPV’s gehouden 
worden. Het gaat hierbij om het restant van het General Escrow Fonds dat gehouden wordt door Verkoop Vennootschap BV en 
het CBL Escrow Fonds dat gehouden wordt door CBL Vennootschap BV. De bedragen komen vrij bij liquidatie van beide 
escrowfondsen. 
Het opbrengstenbudget wordt met € 2.074.077,-- verhoogd vanwege de verwachte eenmalige uitkeringen:  
- Restant General Escrow Fonds: € 1.896.960,-- 
- Uitkering door CBL Vennootschap:  €    177.117,--  
 

               Eco.cat.  -1.922.278 0 0 0 
   Ontv.subsidies   
            

Prod. Nr Decentralisatie-uitkering  Bedrag Toegevoegd aan budget 

3.1 DU Projectstimulering Interreg V 23.750 
Onderzoekskosten Gebiedsontw. Airport 
Eelde 

3.2 DU Luchthavens 2011-2014 56.437 Luchthavens 

3.2 DU Projectstimulering Interreg V 23.750 Kosten uitvoering Fietsnota 

3.5 Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) 114.861 Budget ruimtelijk economisch programma 

4.2 DU Zoetwatermaatregelen 539.480 Zoetwatermaatregelen 

6.1 DU Erfgoed en ruimte 50.000 Unesco traject 

6.2 DU Erfgoed en ruimte 172.500 Restauratie monumenten 

8.4 DU Hydrologische maatregelen 941.500 Reserve Natuurbeleid (PAS) 

  Eindtotaal 1.922.278   
 

             
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 

 

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

               Eco.cat.  20.000 20.000 20.000 20.000 
   Ontv. bijdragen   
            
DVO RUD 
De dienstverleningsovereenkomst met de RUD is op enkele punten aangepast. Vanwege bezuinigingen heeft de RUD besloten 
minder diensten af te nemen. Dit leidt structureel tot een lagere opbrengst van € 20.000,-- per jaar. 

              



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

               Eco.cat.  -10.735.500 -12.775.500 -8.497.481 -6.149.500 
   Bijdr. van reserves   
            
 

Bijdrage van Reserve Nr. Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

Reserve vitaal platteland 7.2 Vitaal Platteland -1.306.000 -1.616.000 -882.981 0 

Reserve vitaal platteland 7.2 Leader ZO-Drenthe -193.750 -193.750 -193.750 -193.750 
Reserve vaarweg Meppel - De 
Punt 3.4 Vaarweg Meppel-De Punt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Reserve natuurbeleid 7.4 Grondverkopen -2.000.000 0 0 0 

Saldireserve 7.2 Leader ZW-Drenthe 0 -120.000 -120.000 -120.000 

Cofinancieringsreserve Europa 7.2 Leader ZO-Drenthe -193.750 -193.750 -193.750 -193.750 

Cofinancieringsreserve Europa 7.2 Leader ZW-Drenthe -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 

Reserve Regio Specifiek Pakket 3.5 
Verbetering spoor Zwolle 
Herfte 0 -2.300.000 0 0 

Reserve provinciaal aandeel 
ILG 7.4 Afwikkeling ILG projecten -1.000.000 0 0 0 

Reserve investeringsagenda 8.4 
Actieplan energie neutraal 
wonen -2.250.000 0 0 0 

Reserve investeringsagenda 8.4 
Breedband revolverend 
financieren -1.400.000 -3.000.000 

-
2.000.000 

-
1.000.000 

Reserve investeringsagenda 2.2 Gebeidsontwikkeling GAE -250.000 -1.300.000 
-

2.000.000 
-

3.000.000 

Reserve investeringsagenda 2.4 Breedband -250.000 -475.000 -475.000 -400.000 

Reserve investeringsagenda 6.1 Culturele investeringen -400.000 -2.335.000 
-

1.390.000 0 

Reserve investeringsagenda 5.1 
Actieplan energie neutraal 
wonen -1.250.000 -1.000.000 

-
1.000.000 

-
1.000.000 

Totaal     -10.735.500 -12.775.500 
-

8.497.481 
-

6.149.500 
 
 
 

                
Lasten na wijziging  164.957.465 65.267.069 61.793.387 62.600.587 
Baten na wijziging  -330.304.977 -252.429.180 -223.531.559 -220.730.450 
Saldo na wijziging  -165.347.512 -187.162.111 -161.738.172 -158.129.863 
 
 



 
2e Treasury- en Europaverantwoording 2016 
  



  



Treasury verantwoording bij de 2 e 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: 

• Middelen in het kader van de uitoefening van de publieke taak onder het kader revolverend 
financieren (voornamelijk kredietsubisidies) en 

• 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.  
De overtollige liquide middelen die niet voor de uitoefening van de publieke taak ingezet worden, 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 (waarmee geen toezichtsrelatie bestaat), 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.  
 
Wat willen wij bereiken? 
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). Uitzonderingen op het verplicht schatkistbankieren 
worden wettelijk bepaald, tot nog toe gaat het om nazorgfondsen en het uitdienen van de 
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.   
 
  



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 niet uit de balans blijkende verplichtingen  in de vorm van 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). 
Onze portefeuille ziet er per 1 juni 2016 als volgt uit: 
 

Bedragen x € 1.000,- Einde 
looptijd 

% Lening 
afgesloten 
2016 

Lening  
1-jun-2016 

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

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

Afhankelijk van onze liquiditeitsprognose, financiële markt en risico's zal de leningenportefeuille 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.  
 
Periode Drempelbedrag Gebruik drempel per 

dag 
Over (+) of 
onderschrijding (-) per 
dag 

1e kwartaal 2016 1.974.263 €                  129.378  

 
€             -1.844.885  

 
2e kwartaal 2016 1.974.263 €                      5.313 €            -1.968.949 

3e kwartaal 2016 1.974.263   
4e kwartaal 2016 1.974.263   



Wij voldoen in de eerste kwartalen van 2016 ruimschoots aan deze norm. 
 
Activa: Overige verstrekte langlopende leningen 
Onderstaande tabel geeft de stand van de verstrekte langlopende leningen weer per 1 juni 2016:  

x € 1.000 Einddatum Rente   1-jun-16  
Hypotheken personeel       13.283 
Verstrekte overige geldleningen         
Verstrekte geldleningen >1 jaar     38.801   
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 maands 
deposito 6.111   

Totaal verstrekte overige leningen       56.367 
          
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 1,55 900   
Breedband Eco-Oostermoer  18-feb-36  1,49 125   
Coöperatie Het Drents Collectief UA 6-nov-22   0 338   
Bio Energy Hartlief-Lammerts BV  31-dec-22  0,60 185   
Landbouwbedrijf De Jong 3-12-25 0,96 105   
Maatschappij van Weldadigheid  11-jan-36  2,00 950   
Totaal Verstrekte geldleningen (kredietsubsidies)       3.126 
          
Achtergestelde leningen         

NV Edon (Achtergesteld) 31-dec-2019 9,00 4.248   
INCAS 3 (Achtergesteld)   0,00 2.800   
Totaal Achtergestelde leningen       7.048 
          
Leningen aan (Deelnemingen)         
Bruglening Enexis tranche D 30-sep-19 7,20 7.984   
Totaal Leningen aan (Deelnemingen)        16.285 
Totaal        87.808 

 
Hypotheken personeel  
Per 1 juni 2016 stond er nog circa € 13 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 
instellingen voor 4 juni 2012. Op 7 maart 2016 is € 15 miljoen vrijgevallen, hiermee komt de stand van de 
verstrekte geldleningen op circa 39 miljoen. De vrijval is - in het kader van verplicht schatkistbankieren - 
toegevoegd aan de lopende rekening bij het rijk.  
 
Dutch Recycling Solutions 
De lening aan Dutch Recycling Solutions was per 1 juli 2015 opeisbaar. We hebben herhaaldelijk 
aangedrongen op terugbetaling van de lening, maar uiteindelijk is besloten de lening in handen te 
gegeven van de deurwaarder. Onlangs is het faillissement uitgesproken en derhalve is de lening 
voorzien. 
 
Overige  
Er is een groeiende markt voor lokale zonnestroomproductie door particulieren. In december 2014 heeft 
PS - met terugwerkende kracht - besloten voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2019 via SVN € 10 miljoen beschikbaar te stellen. In de afgelopen maand is het 1e voorschot 2016 ad  €  
1.291.000,-- overgemaakt aan SVN.   
 
Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 
In principe vallen alle nieuwe publieke 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 leningen verstrekt: 
 
Breedband De Kop van Roderwolde  
In 2015 bent u akkoord gegaan met geldlening van maximaal € 2.118.000,-- voor aanleg van Next 
Generation Access-netwerk (NGA-netwerk) in het buitengebied van Roden (Rolderwolde e.o.). Het 
betalingsritme van de lening is afgestemd op de overlegde facturen van de Coöperatie. De Coöperatie 
heeft inmiddels € 900.000,-- aan facturen overlegd.  
 
Breedband Oostermoer 
Aan de coöperatie Breedband Oostermoer is een lening van maximaal € 200.000,-- toegezegd. Ook hier 
geldt dat het uitbetalingsritme van de lening is afgestemd op de overlegde facturen door Breedband 
Oostermoer en dat heeft geleid tot een openstaand bedrag van € 125.000,--.. 
 
Bio Energy Hartlief-Lammerts 
Aan Bio Energy Hartlief-Lammerts is een lening verstrekt van € 200.000,-- inmiddels heeft hier conform de 
overeenkomst ook de eerste aflossing op plaatsgevonden van  € 14.000,--. 
 
Bruglening Enexis tranche C 
De aflossing van de bruglening Enexis tranche C stond gepland voor 30 september 2016. Het is 
toegestaan, onder bepaalde voorwaarden, vervroegd af te lossen. De vervroegde aflossing ad € 
11.405.000,-- heeft plaatsgehad op 26 april 2016. 
  
  



Achtergestelde leningen 
 
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 juni  2016 
Nationaal Groenfonds 2016 4,300 100 
Nationaal Groenfonds 2016 4,300 153 
Totaal    253 
 
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  Oorspronk
elijk 

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  

 
Garantstelling  x € 1.000,- 

per 1 maart 2016  
Sectorplan vrijetijdseconomie Aangegaan 2015 (looptijd 

maximaal 2 jaar) 
100 

Sectorplan AMRD Aangegaan 2015 (looptijd 
maximaal 2 jaar) 

684 

Triodosbank (Woningcorporaties) 
 

 800 

Totaal   1.584 
 
De garantstellingen voor Sectorplan vrijetijdseconomie en de AMRD zijn afgegeven om een rijksbijdrage 
te kunnen ontvangen.  
 
Triodosbank (Woningcorporaties) 
Sinds 2014 stimuleert de gemeente Assen woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en vereniging 
van eigenaren (VvE’s) om pilot-projecten te starten met als doel de woningen en appartementen de 
komende jaren te laten renoveren c.q. transformeren naar woningen zonder energierekening. Voor het 



project de Lariks worden de kosten voorlopig geraamd op circa € 1.600.000,--. Voor de financiering wordt 
later dit jaar nog een lening aangetrokken. De Triodos Bank is bereid tot deelfinanciering onder de 
voorwaarde dat de Provincie Drenthe borg staat. De maximale garantstelling door provincie bedraagt € 
800.000,-- De financiering is nog niet verstrekt en derhalve is de garantie ook nog niet afgegeven, de 
verwachting is dat dit in de tweede helft van 2016 geeffectueerd gaat worden. Het overige deel van de 
kosten  wordt naar alle waarschijnlijkheid gefinancierd door de  Stichting DEO. 

 
Treasury activiteiten en ontwikkelingen  

 
Treasury Portefeuille 
Per 1 juni 2016 bestaat de treasury portefeuille uit: 
 
Bedragen in €  1 juni  2016 

Kortlopende uitzettingen Rijk Schatkistpapier 179.033.777 

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

38.801.140 

Langlopende uitzettingen  Decentrale overheden (onderling 
schatkistbankieren) 

53.000.000 

Totaal   270.834.917 

 
Over de kortlopende uitzettingen bij de schatkist kunnen we dagelijks beschikken.  
 
  



Liquiditeitsprognose 
 
Een schatting van de uit te zetten middelen is opgenomen in onderstaande grafiek. 

 
 
In onderstaande grafiek wordt de vrijval van de treasuryportefeuille over de periode juni 2016 tot en met 
2024 weergegeven. 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 staatsdeposito’s voor worden aangekocht of ze kunnen onderling worden uitgeleend.  
Ze kunnen echter niet op de markt worden herbelegd (de rode beleggingen geven duidelijk meer rente 
dan de transacties voortvloeiend uit onderling uitlenen). 



 
 
 
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 
staat de depositorente vanaf 16 maart 2016 op 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. De huidige 
rente blijft laag. De 10-jaars staatslening geeft een rendement van 0.264%; voor de rente op de geldmarkt 
(uitzettingen korter dan 1 jaar) is de 12 maands Euribor een goede indicator. Deze staat op 13 juni op min 
0.02%. De uittreding van Groot Brittannië uit de Europese Unie zal gevolgen hebben voor de rente 
ontwikkeling. We zullen dit nauwlettend in de gaten houden.  
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 
 
De wet Fido 
Risico's    
   
   
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.  
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.  

 
  



Toets kasgeldlimiet 
 
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het beheersen van risico’s die samenhangen met de 
rentelasten van decentrale overheden. Teneinde een grens te stellen aan korte financiering (rentetypische 
looptijd tot één jaar) is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen 
 
Toets kasgeldlimiet         
Omvang begroting per 1 januari  Bedragen in euro's per kwartaal 
€ 263.235.409 Kw1 Kw2 Kw3 Kw4 
1.Toegestane kasgeldlimiet         
 -in procenten van de grondslag 7% 7% 7% 7% 
 -in bedrag 18.426.479 18.426.479 18.426.479 18.426.479 
2.Omvang Vlottende korte schuld         
Opgenomen gelden<1 jaar 0 0  +/+  +/+ 
Schuld in rekening-courant -4.340.471 -4.889.101  +/+  +/+ 
Gestorte gelden door derden<1 jaar 23.411.909 42.704.122  +/+  +/+ 
Totale omvang van de vlottende schuld 19.071.438 37.815.021  +/+  +/+ 
3. Vlottende middelen         
Contante gelden in kas -1.542 -1.542  -/-  -/- 
Tegoeden in rekening-courant      -/-  -/- 
Overige uitstaande gelden < 1 jaar -223.384.987 -230.096.326  -/-  -/- 
Totale omvang van de vlottende middelen -223.386.529 -230.097.868     
Toets kasgeldlimiet         
4. Totaal nette vlottende schuld (2)-(3) -204.315.091 -192.282.847     
Toegestane kasgeldlimiet (1) 18.426.479 18.426.479     
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4) 222.741.570 210.709.325     

 
 
Rente risiconorm 
  
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld 
(schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). 
Het renterisico met betrekking tot de renterisiconorm heeft betrekking op de contractuele 
renteherzieningen en de aflossingen op de vaste schuld. Het renterisico wordt verkleind door aflossingen 
in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt in een jaar getoetst aan de renterisiconorm. De renterisiconorm 
wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor) te vermenigvuldigen met het 
begrotingstotaal.  
  



 
 
Stap Variabelen renterisiconorm Jaar T Jaar T+1 Jaar T+2 Jaar T+3 
(1) Renteherzieningen  geen geen  geen   geen 
(2) Aflossingen  253.000  0 0  0  
            
(3) Renterisico (1+2)  253.000  0 0 0  
            
(4) Renterisiconorm  52.647.081  49.058.802  43.616.627  42.647.368 
            

(5a)=(4>3) 
Ruimte onder 
renterisiconorm  52.394.081  49.058.802  43.616.627 42.647.368  

(5b)=(3>4) 
Overschrijding 
renterisiconorm         

            
  Risiconorm         
            
Berekening Begrotingstotaal jaar T  263.235.409  245.294.013 218.083.135  213.236.841  
(4a) Percentage  20%  20%  20%  20% 
(4b) Regeling  Provincie Provincie   Provincie Provincie  
            

  
Renterisiconorm (van alleen 
jaar T)  52.647.081  49.058.802  43.616.627  42.647.368 

            
(4)=4ax4b/100)           

 
  



2e Verantwoording Europa 2016. 
 
Tabel raming provinciale cofinanciering EU Instrume nten    

             
Cofinancieringsreserve Europa (x1.000.000) 

     
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

EFRO 0,6 1 1 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  3,1      3,1 

            
  



Tabellen met de cumulatieve informatieverstrekking en verantwoording van de 
provinciale en overige cofinanciering bij EU instru menten over de EU-periode2014-
2020. In de kolom 'cum' is het cummulatieve bedrag van de gehele programma 
periode opgenomen, in 'svz' is de stand van zaken v an de betreffende (rapportage ) 
periode, op financiële verplichtingenbasis. 

             
             
Tabel 1. Cofinanciering, Investering,  EU bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU-
programma,  Provinciale Cofinanciering staat voor h et totaal wat de Provincie Drenthe 
investeert (vauit de resreve en beleidsgelden) 
EU bijdrage staat voor het bedrag wat vanuit de Eur opese programma’s komt. Investering 
in Drenthe is het totaal wat in Drenthe wordt geïnv esteerd met deze projecten, bijdrage 
Drenthe, Europa en alle andere betrokkenen bij deze  projecten.  

  

  Totaal 
2 3.  4.  5   

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

 Provinciale Cofinanciering 4,2  0,0  2,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0  2,2  0,0  

EU bijdrage 8,1  0,0  5,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,5  0,0  

Investering in Drenthe 18,6  0,0  13,6  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0  4,9  0,0  

            

Tabel 2. Idem aan tabel 1 ,maar nu uitgesplist naar  Europees programma in plaats van naar 
speerpunten van Drenthe. 

  Totaal EFRO INTERREG A INTERREG B  POP Overig 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

Provinciale Cofinanciering 4,2 0,0 1,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EU bijdrage 8,0 0,0 1,4 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale investering in Drenthe. 18,5 0,0 5,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aantal projecten/regelingen  19 0 3 0 13 0 1 0 0 0 2 0 

            

Tabel 3. De Provinciale cofinanciering  naar herkom st. Er moet altijd minimaal een gelijk bedrag aan 
beleidsgeld als geld uit de co financaieringsreserv e worden geinvesteerd. Hier wordt de uitsplitsing 
van de  Provinciale Cofinanciering  naar herkomst v an de speerpunten  (beleidsgeld) en  
cofinancieringsreserve Europa weer gegeven. Het tot aal is gelijk aan tabel 2  rij 1", Totaal  
'Provinciale cofinanciering'. 

  Totaal  Reserve 
Cofinanciering 

2 3.  4.  5 

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

Totaal 4,2 0,0 1,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

           
           



  



Tabel 4. Investering in Drenthe per EU programma en  provinciaal speerpunt over de EU-
periode2014-2020 (cumulatief).  De uitsplitsing van  tabel 2  rij  3 voor de totale 
investeringen in Drenthe uitgesplitst naar speerpun t. 

  Totaal 
2 3.  4.  5 

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

EFRO 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

INTERREG A 13,6 0,0 8,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 

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

POP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 18,6 0,0 13,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 

 
 
Toelichting. 
De 2e Bestuursrapportage laat nog een beperkte voortgang zien in de bestedingen. Tegelijk verwachten we, 
op basis van de GS besluiten, een forse toename in de bestedingen. Realiteit is dat GS altijd besluit over de 
provinciale bijdragen aan Europese projecten, maar dat de uiteindelijke besluiten over de Europese 
bijdragen aan projecten door de bij de Europese instrumenten betrokken management autoriteiten worden 
genomen. De daadwerkelijke totstandkoming van onze eigen cofinanciering is daarvan afhankelijk. Tussen 
het moment dat GS besluit over haar bijdrage en die van de management autoriteiten zit een aanzienlijke 
tijdsperiode. De daadwerkelijke bestedingen vanuit de reserve EU cofinanciering worden financieel gezien 
dan ook vertraagd zichtbaar.  

 


