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Beantwoording technische vragen Begroting 2017 
 
Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

PvdA 1 Nota van aanbieding, blz. 7 
Er wordt voorgesteld om de investeringsagenda uit te breiden 
met een bedrag van € 25 miljoen.  
Voorgesteld wordt verder om de hiervoor genoemde € 25 
miljoen ten laste te brengen van de Financieringsreserve. 
Waarom is dit bedrag niet opgenomen als begrote 
onttrekking bij deze reserve? Zie blz. 195-196 van de 
begroting. Op blz. 196 staat in de laatste alinea zelfs dat er 
voor deze reserve voor de komende jaren verder geen 
onttrekkingen zijn voorzien.  
Er wordt voorgesteld de vrije ruimte in zetten om de 
Financieringsreserve binnen deze collegeperiode weer op 
het afgesproken minimale niveau van € 80 miljoen te 
brengen. Kijkend naar het financieel meerjarenperspectief op 
blz. 20 bedraagt de vrije ruimte in de periode 2017-2019 ruim 
€ 20 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 
financiële consequenties van de keuze inzake de toekomst 
van GAE. Graag een toelichting. 

Het voorstel om € 25 miljoen toe te voegen aan de reserve investeringsagenda is 
nog niet financieel verwerkt in de Begroting 2017. Bij de begroting 2017 is het 
volgende besluit voorgesteld: 
De financiële ruimte voor de Investeringsagenda te vergroten door een bedrag 
van € 25 miljoen te onttrekken aan de Financieringsreserve en dit bedrag te 
doteren aan de Reserve Investeringsagenda. 
Nadat dit besluit is genomen door PS wordt dit financieel met een 
begrotingswijziging verwerkt. Dat geldt ook voor de verwerking van de financiële 
gevolgen van een keuze van PS over  de toekomst van Groningen Airport Eelde. 
Naar verwachting en in lijn met eerdere besluiten kan de Financieringsreserve 
weer tot € 80 miljoen aangevuld vanuit de vrije ruimte voor de jaren 2017-2019. 
Daarnaast zal ook het te verwachte rekeningresultaat 2016 worden ingezet en 
eventuele onderbesteding in de komende jaren. De ervaring leert dat er alle jaren 
wel sprake is van enige onderbesteding. Tevens zal vrijval van reserves en 
afwikkeling van verplichtingen van oude jaren aan de financieringsreserve 
toegevoegd worden. 

PvdA 2 Nota van aanbieding, blz. 12 
De logistieke hub bij Flora Holland: wat is de betrokkenheid 
van de gemeente Groningen hierbij en draagt de gemeente 
hier financieel aan bij? 

De logistieke hub valt onder het programma Beter Benutten. Beter Benutten is 
financieel onderdeel van de Regiovisie Groningen Assen waar ook de gemeente 
Groningen aan bijdraagt. We zijn met de gemeente in gesprek over nauwere 
betrokkenheid. 
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PvdA 3 Kerngegevens 
Blz. 6 
Onder B. Economische structuur wordt voor 2019 een 
werkloosheid geprognosticeerd van 6,4%. Dit zou bijna een 
halvering zijn van het nog recent in het beleidsdocument De 
Economische Koers Drenthe 2016-2019 genoemde 
percentage (12,1%). Hoe is dit cijfer tot stand gekomen en 
hoe realistisch is het? 

Gedeputeerde Henk Brink heeft in de Statenvergadering van 13 juli tijdens de 
behandeling van de Economische Koers aangegeven, dat er in Nederland 
verschillende cijfers gebruikt worden om de werkeloosheid aan te geven. 
In de conceptversie van de Economische Koers stonden de nww-cijfers (niet-
werkende werkzoekenden), gepubliceerd door het CWI en in de Begroting 2017 
staat de omvang van de wbb (werkloze beroepsbevolking), gepubliceerd door het 
CBS. In de eind versie van de Koers staan nu ook de wbb cijfers. 

PvdA 4 Blz. 7 
Onder D. Financiële kerngegevens wordt duidelijk dat de 
bestemmingsreserves in de periode 2017-2020 dalen van 
ruim € 305 miljoen naar bijna € 280 miljoen. Hoe komt het dat 
de bestemmingsreserves zo groot blijven? 

De grootste bestemmingsreserves gedurende deze periode zijn: 
1. Reserve investeringen verkeer en vervoer: Deze dient ter dekking van 

kapitaallasten van investeringen. Daling van dit saldo wordt na deze 
begrotingshorizon verwacht, met een laagste punt richting nihil rond 2035. 

2. Financieringsreserve: Deze zal conform de afspraken op het niveau van 
minimaal € 80 miljoen blijven. Uitzondering hierop is  de beoogde tijdelijke 
onttrekking van € 25 miljoen voor het ophogen van de investeringsagenda.  

3. Natuurbeleid: Deze reserve dient ter afdekking van de uitvoering van de 
projecten voor de gehele programmaperiode tot en met 2027, waarbij we op 
basis van de natuurafspraken vooral in de eerste jaren een hogere bijdrage 
via het provinciefonds ontvangen. Tevens kent de uitvoering en realisatie van 
deze natuurprojecten een lange voorbereidingstijd, waardoor uitgaven pas 
later in de periode op gang zullen komen (zie ook het antwoord op vraag 15). 
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PvdA 5 Programma 2 Regionale economie 
Blz. 23 
Een belangrijke doelstelling uit het collegeprogramma is dat 
de werkloosheid in Drenthe maximaal zo hoog is als het 
landelijk gemiddelde. Waarom is dit doel niet terug te vinden 
in programma 2? 

De doelstelling van GS op dit punt is niet gewijzigd. 

PvdA 6 Blz. 33  
“Het verbeteren van het Drents imago”. De budgetten voor 
het onderdeel “Beleven en benutten van natuur” zijn 
verplaatst, maar wat gaat er precies gebeuren voor dat 
onderdeel? Dit graag ook in relatie tot de in de Nota van 
aanbieding bij de begroting aangekondigde (beleidsarme) 
inwerkingtreding van de nieuwe wet Natuurbescherming per 
01-01-2017. 

Bij de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland is er permanent 
aandacht voor het aansluiten van lopende en nieuwe projecten. Hierbij bestaat 
een nauwe relatie met Vrijetijdseconomie waarbij te denken valt aan infrastructuur 
voor fietsen en wandelen, koppeling aan verblijfsrecreatie, maar ook waterberging 
en het vermarkten van de unieke Drentse natuur. Bij de implementatie van de 
nieuwe Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet, Flora-en 
faunawet en de Boswet) betekent dit een afname van regeldruk. Er komen geen 
nieuwe Drentse regels. Er zijn alleen regels opgenomen die verplicht waren of 
waar onze stakeholders om verzocht hebben. 

PvdA 7 Programma 4 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Blz. 55  
Wanneer is afronding van het gebiedsdossier 
grondwaterbeschermingsgebied Assen-West te verwachten?
  
Is er een tijdpad voor de actualisatie van de 17 
gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s voor de 
grondwaterbeschermingsgebieden? 

Het gebiedsdossier Assen-West wordt naar verwachting afgerond in 2017. 
Over de actualisatie van de 17 gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s het 
volgende. Landelijk is afgesproken de gebiedsdossiers uiterlijk in 2018 te 
actualiseren. De Drentse planning is daarop afgestemd. De actualisatie start in 
2017 met een evaluatie van de huidige uitvoeringsprogramma’s. Op basis 
daarvan wordt de actualisatie verder vormgegeven. 
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PvdA 8 Blz. 59 
Het ministerie van I&M heeft in 2016 een bedrag beschikbaar 
gesteld van € 539.480 voor het uitvoeren van 
zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan. Wat is hiervoor 
gedaan en wat moet er nog gebeuren? 

In de brief van 24 maart 2016 met kenmerk 12/3.8/2016001285 bent u 
geïnformeerd over het voornemen tot subsidieverlening aan de waterschappen 
Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, 
alsmede aan de gemeente Coevorden. Het gaat hierbij om het overdragen van de 
rijksbijdragen uit het Deltafonds aan genoemde partijen op basis van de 
zoetwaterprogramma’s en bestuursovereenkomsten. Elk jaar beoordeelt het Rijk 
de hoogte van de jaarlijkse bijdragen en maakt dat bekend via de Meicirculaire. 
De provincie verstrekt de bijdragen uit het Deltafonds aan de regionale partners 
conform het kasritme waarin het Rijk deze bijdragen uitkeert en aan het 
Provinciefonds verstrekt. 
 
Voorbeelden van projecten van de waterschappen in voorbereiding en uitvoering 
zijn de watervoorzieningsstudie in het Drentse Aa gebied, de inrichting van een 
klimaatbestendig watersysteem in de polder Nijeveen-Kolderveen en water 
vasthouden in het brongebied van het Oude Diep. 
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PvdA 9 Programma 6 Cultuur 
Blz. 77 
Herbestemming karakteristiek bezit: wat is de reden achter 
de lagere budgetten voor herbestemming? 
Hoe is de post "Ontwikkelen cultuurbeleid" opgebouwd? 
Eenmalige transitiekosten sociaal domein (bibliotheken): 
betekent dit dat er in 2017 elders geld beschikbaar komt om 
de gevolgen van de herverdeling van de Biblionet-gelden op 
te vangen, zoals toegezegd in de reactie van het college op 
onze motie d.d. 13 juli 2016? Zo nee: wanneer krijgen we 
zicht op de gemaakte afspraken met de VDG? 

Het budget voor  de doelstelling beter vestigingsklimaat, woon en leefklimaat voor 
bedrijf en individu door culturele investeringen die leiden tot toonaangevende 
kwaliteit, is € 266.000 lager dan in 2016. De samenstelling hiervan is: 

• Herbestemming karakteristiek bezit; door incidentele budget aanvulling in 
2016 valt dit bedrag in 2017 € 200.000 lager uit. 

• Restauratie rijksmonumenten; door toevoeging van een eenmalige rijks 
decentralisatie uitkering in 2016 die voor 2017 niet hier is begroot valt dit € 
172.000 lager uit. 

• Creatieve industrie; dit budget is in 2017 nieuw onder deze post en is een 
gevolg van de nieuwe cultuurnota. Het budget is € 50.000 hoger. 

• Subsidie Monumentenwacht; Als gevolg van extra taken in 2017 en 
overeenkomstig de nieuwe cultuurnota is dit budget € 56.000 hoger. 

 
De motie bibliotheek functie is financieel vertaald in de Begroting 2017.Een 
budget van € 410.000 is vanaf 2017 structureel bijgeraamd voor de doelstelling: 
“Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie”. 

PvdA 10 Paragraaf 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
Blz. 125 
De tabel laat een groot verschil zien in de structurele 
exploitatieruimte: wat zijn hiervoor de oorzaken en wat zijn 
hiervan de implicaties? 

Dit is grotendeels het effect van de gekozen financiële strategie dat we minder 
structureel ramen en meer incidenteel. Omdat we minder structurele lasten 
ramen, is het beter mogelijk het door de toezichthouder gewenste duurzaam 
structureel evenwicht te behouden,. 
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PvdA 11 Paragraaf 2.4 Financiering 
Blz. 145 
In de tabel gaat het nieuwe rentepercentage van 1,74% in 
2019 naar 0,64% in 2020. Vanwaar deze scherpe daling? 

Zie daarvoor ook de toelichting in de begroting op pagina 145. Deze daling wordt 
deels veroorzaakt doordat “oude” uitzettingen met goede rendementen aflopen. 
Dit zijn uitzettingen vanuit de periode voorafgaand aan de invoering van 
schatkistbankieren. De huidige rendementen zijn erg laag waardoor nieuwe 
uitzettingen weinig opbrengen. De marktrentes met looptijden tot 5 jaar zitten zelfs 
onder de 0%. Daarnaast zijn de verwachtingen over de toekomstige rente door 
bijna alle grote analisten en financiële instellingen neerwaarts bijgesteld. Er 
worden thans geen rentestijgingen verwacht en dat was één tot twee jaar geleden 
nog wel het geval. 

PvdA 12 Paragraaf 2.6 Verbonden Partijen 
Blz. 156 en 158 
Prolander (blz. 156) en SNN (blz. 158): Bij beiden wordt 
gesproken over een risico maar er is geen nadere schatting 
van dat risico gegeven. 
Bij Prolander gaat het om het project Digitalisering. Hiervoor 
zijn al extra middelen begroot maar wordt hier gedoeld op 
een nog groter risico en kan hiervoor ook een financiële 
inschatting gegeven worden? 
Bij SNN gaat om een bijkomend risico van verschillende 
beleidsbelangen van de deelnemers waardoor de uitvoering 
van de doelstellingen onder druk kan komen te staan. Graag 
een nadere toelichting hierop. Kan de omvang van dit risico 
bij benadering geschetst worden? 

Voor Prolander geldt dat het hier gaat om het melden van het risico dat is 
aangegeven in de Prolander begroting voor 2017, waarvoor de extra middelen zijn 
gereserveerd. Om alle financiële risico's te dekken heeft Prolander een 
weerstandsvermogen nodig van € 375.000. Met een Eigen Vermogen van € 
721.669 is de dekkingsgraad 209%. Daarmee is het weerstandsvermogen 
toereikend om de aanwezige risico’s op te vangen wanneer deze zich tegelijk in 
één begrotingsjaar voordoen. 
 
Bij het deel over SNN wordt gedoeld op het bestuurlijk proces risico wat zich in 
omvang niet laat kwantificeren. Tussen de financiële reserves, de inkomsten en 
de uitgaven is een disbalans. Dit dwingt tot keuzes in de volgorde van uitvoering. 
Hiervoor is bestuurlijke consensus nodig. 
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PvdA 13 Blz. 159 
Bij GAE wordt aangegeven dat recent is gebleken dat de 
resterende verplichting vanuit het DBFM contract van de 
start- en landingsbaan, vanuit de NV GAE jegens Pase, in 
geval van het beëindigen van de vennootschap mogelijk voor 
rekening komt van de aandeelhouders. Wat is de hoogte van 
het financiële risico voor de provincie en is hiermee rekening 
gehouden bij de risico-inventarisatie zoals opgenomen in 
paragraaf 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing? 

Groningen Airport Eelde NV heeft ons aangegeven dat er vanuit het DBFM-
contract nog een verplichting open staat van € 2,5 miljoen. Indien bij beëindiging 
van de vennootschap naar rato van aandelenbezit verplichtingen worden 
afgekocht dan zou het mogelijk gaan om een claim van 30% daarvan dus om € 
750.000.  
Hiermee is binnen het huidige risicoprofiel geen rekening gehouden, omdat bij de 
bepaling daarvan vastgehouden is aan het bestaand beleid. 
Met het financiële risico is daarom ook geen rekening gehouden in de risico-
inventarisatie voor de paragraaf Weerstandsvermogen. 

PvdA 14 Paragraaf 2.8 Reserves en voorzieningen 
Blz. 186-187 
Inzake de Reserve VES wordt op blz. 187 in de laatste alinea 
aangegeven dat bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten om 
voor 6 jaren een bedrag van € 400.000 aan deze reserve toe 
te voegen t.b.v. upgrading TT-circuit. Moet dat niet 5 jaren 
zijn? 

Er is in totaal € 4 miljoen vanuit het VES toegezegd. Het oorspronkelijke idee was 
dat dit voor een deel (50%: € 2 miljoen) direct uit het VES gedekt kon worden en 
het overige in 5 jaar met een storting van € 400.000 ten laste van de begroting. In 
tegenstelling tot hetgeen in vergaderingen van de Statencommissie FCBE en PS 
hierover is gezegd, blijkt dat hiervan € 1,6 miljoen meteen uit het VES gedekt kan 
worden. De overige € 2,4 miljoen wordt met een storting van € 400.000 per jaar 
gedurende 6 jaar weer toegevoegd aan het VES. 
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PvdA 15 Blz. 206 
In de Reserve Natuurbeleid zit per 2017 bijna € 85 miljoen en 
dat is ook nog zo per 2020. Waarom zijn er geen begrote 
onttrekkingen? 

De reserve Natuur is een bestemmingsreserve die gebruikt wordt als 
egalisatiereserve. De jaarlijkse storting vanuit het Rijk (via het provinciefonds) 
kennen een andere kasritme dan de uitgaven voor de realisatie van de 
natuuropgave volgens het Natuurpact en de projecten uit het Programma 
Natuurlijk Platteland. 
In de meerjarenbegroting is als bate het bedrag opgenomen dat wordt ontvangen 
van het Rijk. Als last is opgenomen wat door de provincie wordt besteed. Voor het 
jaar 2017 is een raming gemaakt van de uitgaven op basis van een voorlopige 
planning van activiteiten 2017. Het daarvoor gebruikte businessmodel natuurlijk 
platteland bevat inmiddels een verbeterde planning, waarvan de opdrachten te 
zijner tijd worden uitgezet bij voornamelijk Prolander. Uit die planning blijkt dat 
zodra de projecten meer in de uitvoeringsfase komen financiering uit de reserve 
natuur nodig is. Dit moet nog worden verwerkt in de meerjarenbegroting. 

CDA 16 Wat is de stand van zaken rond het (voormalig) 
waterschapshuis in Meppel, welke extra uitgaven zijn hier 
eventueel nog te verwachten en zijn deze verwerkt in de 
begroting. 

Provinciale Staten zijn per brief van 29 juni 2016 met kenmerk 26/3.9/2016003063 
geïnformeerd over de stand van zaken. Hierin is aangegeven, dat het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta heeft bevestigd zich gedurende een periode van een 
jaar na het vrijkomen van het Waterschapshuis te zullen inzetten voor het vinden 
van een innovatieve werkgever die zich gaat vestigen in het vrijkomende gebouw. 
Het Waterschapshuis is beschikbaar gekomen op 1 augustus 2016. Dat betekent 
dat de gemaakte afspraak betrekking heeft op de periode die eindigt op 1 
augustus 2017. Het waterschap is dus aan zet. Er is geen financiële verplichting 
voor de provincie Drenthe. 
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CDA 17 Bij de berekening van het weerstandsvermogen is voor 
nazorg stortplaatsen Attero gerekend met 25 miljoen euro als 
maximaal risico. Wat is hiervan de onderbouwing? 

Het risico voor de provincie kent twee elementen. Het eerste betreft de kosten van 
een afdekking, deze bedragen circa € 17,4 miljoen. Het tweede deel van het risico 
bestaat uit het niet behalen van het berekende rendement van 5,06%.  
Er zat per 31-12-2015 € 9,4 miljoen in het nazorgfonds. In 2016 is een heffing van 
€ 3,7 miljoen opgelegd vanwege de herziening van het nazorgplan en een 
tegenvallend rendement. Daarmee komt de stand op 13,1 miljoen. In 2033 moet 
het fondsvermogen minimaal € 21,5 miljoen bedragen. Er dient de komende jaren 
nog € 8,4 miljoen via rendement op het belegd vermogen aan het nazorgfonds te 
worden toegevoegd. In het maximale risico is uitgegaan van nauwelijks enig 
rendement. 

CDA 18 Tijdens het inloopuurtje begrepen wij dat de 
accountantskosten nu in programma 1 zijn verwerkt. De 
vraag is waar? 

Dit budget staat niet in Programma 1 opgenomen, dat had wel gemoeten. De 
koppeling die naar aanleiding van het gewijzigde BBV is gemaakt verwijst naar 
programma 7. Op dit moment is dit budget dan ook gekoppeld aan de doelstelling: 
Het versterken en behouden van Natuur en Landschap en wel op prestatie 
3100110 Controle kosten accountant met de kostensoort 423112 Controlekosten. 
Dat is niet juist en dit zal aangepast worden in de 1e  Begrotingswijziging van 
2017, zodat het budget binnen Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur, 
doelstelling: Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van 
Provinciale Staten ("het Drents parlement") opgenomen zal zijn. 
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VVD 19 Pagina 7: Kerngegevens: Tabel D: opbrengsten opcenten 
MRB 
Uit de tabel leiden wij af dat er in 2018 geen indexatie 
plaatsvindt op de opcenten MRB, terwijl in 2019 een dubbele 
indexatie is begroot.  Kunt u aangeven of deze aanname juist 
is en wanneer deze niet juist is, wilt u dan uw eigen 
toelichting op de opbrengsten opcenten MRB In 
meerjarenperspectief verstrekken? 

In de genoemde tabel is voor 2018 een foutief bedrag opgenomen. In plaats van € 
55.615 had er € 56.615 moeten staan. Het juiste reeksje staat op diverse andere 
plaatsen in de begroting. Bijvoorbeeld op blz. 112. Daar staat ook de toelichting 
op de indexering. 
Voor de exploitatie heeft dit geen gevolgen. 

VVD 20 Pagina 31:Drenthe de fietsprovincie 
Zijn de recent aangenomen voorstellen verwerkt in de hier 
vermelde getallen? 

De recent aangenomen voorstellen inzake de extra investering vanuit de 
Investeringsagenda: Drenthe dé 5 sterren fietsprovincie; kwaliteitsimpuls optimaal 
fietsnetwerk (€ 6,75 miljoen) zijn nog niet verwerkt in de begroting. Deze 
begrotingswijziging zal in de 3e Bestuursrapportage 2016 worden opgenomen, die 
14 december 2016 in uw Staten wordt besproken. 

VVD 21 Pagina 33: Budget Projecten-bureau Drenthe 
Wat is de bedrijfsadministratieve reden dat de begroting van 
het Projectenbureau Drenthe niet meer afzonderlijk in de 
begroting wordt opgenomen? 

De reden is, dat voor het Projectenbureau Drenthe geen afzonderlijk budget meer 
geraamd is. Het budget hiervoor was incidenteel in de begroting opgenomen. De 
toekomstige kosten van het Projectenbureau worden gedekt uit het budget 
Versterking economische structuur (VES), waar destijds ook de incidentele 
dekking werd gevonden. 

VVD 22 pagina 125: Tabel 5: Kengetallen Regel 1A en 1B 
Wij zien in de begroting 2017 een forse daling in de 
schuldquote. Wilt u dit toelichten? 

Wij hebben geen schulden van enige omvang en een laatste restant van leningen 
van € 235.000 wordt in 2016 afgelost. Dit leidt tot een daling van deze wettelijke 
voorgeschreven schuldquote. 
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VVD 23 Pagina 153 e.v. Verbonden partijen 
Er wordt relatief summier gerapporteerd over de verbonden 
partijen. In het protocol verbonden partijen is afgesproken dat 
ruimer wordt gerapporteerd. Wordt deze ruimere rapportage 
op een ander moment gepresenteerd? Zo ja, welk moment is 
dit? Zo nee, graag toelichten waarom niet? 

Het protocol heeft als doel PS uitgebreider te informeren (onder andere in 
toelichtende notities) over de verbonden partijen ten aanzien van de door hen 
uitgebrachte begrotingen, jaarrekeningen en kadernota’s. Op het moment dat 
deze stukken door verbonden partijen worden opgeleverd, zullen deze worden 
voorzien van uitgebreidere informatie over de effecten op en realisatie van de 
provinciale doelstellingen. Recent zijn nadere afspraken gemaakt over het PS 
protocol (zie hiervoor “Uitkomst gesprekken verbonden partijen commissie van 
onderzoek”). Daarin is afgesproken dat we deze uitgebreide informatie beperken 
tot negen door de Staten geselecteerde verbonden partijen. Voor de overige 
verbonden partijen is afgesproken ons in de begroting te beperken tot de wettelijk 
voorgeschreven informatie en geen nadere toelichting te geven, tenzij zich politiek 
bestuurlijk relevante ontwikkelingen voordoen rond deze verbonden partij. 

VVD 24 Pagina 39 – 41, 3.5 en 3.6 “Het beheren en onderhouden 
van wegen en vaarwegen op een afgesproken 
kwaliteitsniveau. 
Er staat nu als te behalen resultaat benoemd: “Handhaven 
huidig kwaliteitsniveau” In het verleden werd het 
kwaliteitsniveau zo goed als mogelijk geobjectiveerd en werd 
het kwaliteitsniveau gewaardeerd op een 6 of een 7. Wilt u 
toelichten waarom u deze formulering heeft losgelaten en nu 
kiest voor de formulering “handhaven huidig 
kwaliteitsniveau”? 

De Provincie Drenthe is op dit moment bezig assetmanagement in te voeren. Bij 
assetmanagement wordt per afzonderlijke bezitting (wegvak, kunstwerk, gebouw, 
etc.) bepaald wat de onderhoudsstatus is en wat het gewenste onderhoudsniveau 
moet zijn. Daarmee kan het onderhoudsniveau en dus de kostenraming beter 
gespecificeerd worden in relatie tot de politiek gekozen doelstellingen. 



 12

Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

VVD 25 Nota van aanbieding, pagina 11 
De zin die nu vermeld staat op pagina 11 is niet logisch. Wat 
moet de juiste zin zijn? 

Aannemende dat deze zin bedoeld wordt: “In 2017 gaat bij meerdere 
breedbandinitiatieven de schop in de grond, waarmee wordt het 
breedbandnetwerk uitgebreid”, moet de zin zijn: “In 2017 gaat bij meerdere 
breedbandinitiatieven de schop in de grond, waarmee het breedbandnetwerk 
wordt uitgebreid”. 

D66 26 pag 6 
Economische structuur 2019: wat zijn de getallen 2016 
(prognose)? 

Deze getallen zijn alleen voor het jaar 2019 geprognosticeerd en dus niet 
beschikbaar voor 2016. 

D66 27 De productenraming is passé, dat is bekend. Die bood 
bepaalde verdieping aan. Graag kort nog eens 
omschrijven/uitleggen hoe die verdieping nu te bereiken is. 

De uitvoeringsinformatie bevat in elk geval de meer gedetailleerde ramingen die u 
gewend was en biedt daarmee dezelfde verdieping die voorheen de 
productenraming bood. De uitvoeringsinformatie is met ingang van 2017 vanuit 
het herzien BBV verplicht gesteld en ten opzichte van de productenraming verder 
aangevuld met informatie per verplichte taakvelden. Deze informatie is vooral 
relevant voor het CBS en ten behoeve van het onderling kunnen vergelijken van 
lokale overheden. 
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D66 28 Op pagina 37 lezen we iets over de bediening op afstand van 
de Meppelerdiepsluis en de Eshuis-, Kaap- en 
Galgenkampsbrug in Meppel. In hoeverre is er zeer kritisch 
gekeken naar de veiligheidseffecten hiervan? Graag uitleg. 

Uitgangspunt bij de inrichting van de Meppelerdiepsluis zijn de geldende 
richtlijnen en normeringen die expliciet zijn voorgeschreven voor de bediening van 
een brug of sluis op afstand. Ook bestaande ervaringen zijn meegewogen: de 
gemeentelijke bruggen worden al 15 jaar op afstand bediend vanuit de 
Kaapbruggen. Rijkswaterstaat en de gemeente Meppel zijn als eigenaren 
verantwoordelijk voor realisatie van de bediening op afstand en de uitvoering 
daarvan. 
De Eshuisbrug, Galgenskampsbrug en Kaapbruggen zijn gemeentelijke bruggen. 
(Beheer en eigendom Meppel). De Eshuisbrug en Galgenkampsbrug worden nu 
op afstand bediend vanuit de Kaapbruggen (wel al 15 jaar). De nieuwe situatie 
houdt in dat de realisatie van de Meppelerdiepsluis (eigendom Rijkswaterstaat) in 
volle gang is. Vanuit deze locatie vindt vanaf 2018 ook de bediening op afstand 
plaats van de gemeentelijke bruggen in Meppel. 
Ten aanzien van de veiligheidsaspecten van de bediening op afstand merken wij 
op dat de inrichting plaatsvindt op basis van geldende richtlijnen en normeringen 
die expliciet zijn voorgeschreven voor een brug/sluis die op afstand bediend wordt 
(waaronder: Richtlijnen Vaarwegen 2011, Machine richtlijnen (een brug/sluis wordt 
beoordeeld als machine), diverse NEN-normeringen en Arbo aspecten aangaande 
bedienend personeel). 
Tot slot merken we op dat de Provincie Drenthe in deze alleen financieel bijdraagt. 
Dit gebeurt op basis van te sluiten bestuursovereenkomsten tussen diverse 
partijen. 
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D66 29 Op pag 67/68: ontvangen nazorgheffing Attero: begroot op 0 
in 2017, 2018, 2019: hoe realistisch is dat? 

Voor de provinciale begroting verloopt dit budgettair neutraal omdat de ontvangst  
altijd gelijk is aan het afstorten naar het nazorgfonds. Bij de primitieve begroting 
ramen we dit standaard op nihil, aangezien we pas een heffing op mogen leggen 
als het gewenste vermogen van het nazorgfonds meer dan 10% afwijkt van het 
werkelijke vermogen per eind van een boekjaar. Zodra we zicht hebben op een 
eventuele heffing, ramen we dit bedrag, zowel aan de baten- als lastenkant. 

D66 30 pag 139 begroting: INCAS3 zie ook vraag bij treasury. Zie het antwoord op vraag 33. 
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D66 31 * paragraaf 2.6 Verbonden partijen. 
Over 9 partijen informeert GS PS uitvoeriger.  
- bij GAE, WMD en DEO ontbreken begroting 2016 (en 
2017): graag aanvullen in elk geval met 2016 of evt 
prognose. 
- bij WMD ontbreekt gerealiseerd 2015, graag aanvullen  
- bij GAE: welk konijn kan evt uit de hoed komen voor 
Drenthe vanuit het DBFM contract? 

Voor de WMD geldt, dat de cijfers voor 2015 t/m 2017 nog niet te geven zijn. Dat 
is mede gerelateerd aan de ontwikkelingen rond de Indonesische activiteiten van 
de WMD en de doorwerking daarvan. 
 
De stichting DEO (maar ook andere stichtingen) verantwoordt via een jaarverslag. 
Op 7 september jl. is het jaarverslag over 2015 behandeld in de Statencommissie 
OGB. Dit zijn voor ons de meest recente gegevens waarover wij beschikken. De 
stichting DEO stelt in die zin geen begrotingen op, maar werkt op basis van een 
(meerjaren)beleidsplan waarin een prognose wordt gegeven van de verwachte 
financiële ontwikkeling. In de prognose worden niet het Eigen Vermogen en 
Vreemd Vermogen begroot, maar wordt aangegeven hoeveel DEO van de ter 
beschikking gestelde middelen in het betreffende jaar verwacht te investeren. Het 
huidige plan betreft het beleidsplan 2012-2015. Het nieuwe Beleidsplan (2016-
2020) zal u eind 2016 ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 
Wat betreft de GAE begroting 2017; die begroting is er nog niet. De cijfers voor de 
begroting 2016 zijn Eigen Vermogen € 11.949.147, Vreemd Vermogen € 
3.251.967 en Resultaat € 1.226.000. Dit is in de digitale Begroting 2017 al 
aangepast. Voor het antwoord op uw vraag over de het DBFMO contract van GAE 
verwijzen we naar het antwoord op vraag 13.  

D66 32 4e begrotingswijziging 
* programma r5 Gebiedsfonds Wind: hoe en wanneer worden 
PS over het verloop geïnformeerd? 

Wij streven er naar PS in februari 2017 op de hoogte te kunnen stellen van de 
voortgang. Dan is er mogelijk meer duidelijkheid over vorm en inhoud van een 
gebiedsfonds wind. 
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D66 33 Treasuryverantwoording 2e bestuursrapportage: 
3e blad: leningen INCAS3:  
- einddatum 1/7-2016: zie ook pag 139/140 begroting, daar 
staat 31/12, welke datum klopt? 
- wat is de einddatum van de achtergestelde lening, is die 1-
4-2025? 

De einddatum zoals opgenomen in de begroting (pagina 139) is de juiste. Het is 
31 december 2016 voor de lening van € 1,55 miljoen en de achtergestelde lening 
van € 2,8 miljoen heeft een einddatum van 1 april 2025. 

D66 34 2e beantwoording Europa: 
in de pagina: Tabellen met de cumulatieve 
informatieverstrekking: in de tabellen staat de bijdrage EU 
voor 8,0 resp 8,1 mln. Waarin zit het verschil? 
Tabel 4 (“Investering in Drenthe per EU programma….: 
“Tussen het moment dat GS besluit…..en die van de 
managementautoriteiten zit een aanzienlijke tijdsperiode”. 
Waar hebben we het over: x maanden? graag indicatie. 

Waar in de tabellen 8,0 staat, had 8,1 moeten staan. Dat blijkt ook wel uit de 
optelling van de uitgesplitste bedragen tot het totaal. 
 
Tussen het moment van besluiten door GS om in te stemmen met een provinciale 
cofinancieringsbijdrage voor een project en het daadwerkelijk verlenen (en dus 
financieel vastleggen) zit altijd een aanzienlijke tijdspanne. De lengte van die 
periode wordt voornamelijk bepaald door de tijd die de Management Autoriteit van 
het Europese programma nodig heeft om de procedures af te ronden. Hoe lang 
die tijdspanne is, verschilt van project tot project en de proceduregang verschilt 
ook per programma. De x is dus heel variabel en kan zelfs oplopen tot meer dan 
12 maanden. Dat verklaart ook waarom de ingeschatte planning van de uitgaven 
door ons nog wel eens afwijkt van de daadwerkelijke uitgaven. 

 




