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Inleiding 

a. Algemeen 

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2016. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 stellen uw Staten 

het inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2017 en de jaren daarna vast. De Voor-

jaarsnota 2016 bouwt voort op het Collegeakkoord 2015-2019 ‘Dynamisch en Ondernemend’ en 

gaat uit van de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorge-

daan en die voor de komende tijd nog te verwachten zijn. 

De Voorjaarsnota 2016 kan als zodanig worden betrokken bij uw Algemene Beschouwingen.  

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

Niet van toepassing. 

Advies  

1. De Voorjaarsnota 2016 vast te stellen. 

Beoogd effect 

Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 stellen uw Staten inhoudelijke en financiële kaders voor 

de Begroting 2017. 

Argumenten 

1.1. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 blijft de begroting in 2016 en 2017 in evenwicht.   

 Uw Staten stemmen door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 namelijk in met de dekking van 

het verwachte tekort in 2017. Voor zover noodzakelijk wordt daarvoor het verwachte overschot in 

2016 via de saldireserve overgeheveld naar 2017. 

 

1.2. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 worden de middelen die in het verleden binnen de 

RSP-reserve zijn geoormerkt voor duurzaamheidsdoelen, daar nu ook aan besteed.  

 Binnen de RSP-reserve is in het verleden € 2 miljoen geoormerkt voor duurzaamheidsdoelen; 

deze doelen worden nu nagestreefd binnen de Energieagenda en door middel van de voorge-

stelde intensivering van € 500.000,-- per jaar voor de jaren 2016-2019 voor Klimaat en Energie 

worden de geoormerkte middelen daarvoor bestemd. 

 

1.3. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 wordt aan de uitvoering van het Collegeakkoord een 

extra impuls gegeven door aanvullende intensiveringen.  

 De aanvullende intensiveringen die in de Voorjaarsnota 2016 worden voorgesteld, worden mee-

genomen in de Begroting 2017; de consequenties voor 2016 worden meegenomen in de  
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1.4. Door vaststelling van de Voorjaarsnota wordt vastgehouden aan de door ons ingezette koers voor 

de raming van de algemene uitkering uit het Provinciefonds. 

 Bij de raming van de algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt voor de jaren 2016 en 2017 

de Meicirculaire Provinciefonds 2016 gevolgd. Voor de jaren daarna is de verwachte algemene 

uitkering voor Drenthe geëxtrapoleerd op basis van het Drentse aandeel in (ca. 9%) in de totale 

algemene uitkering voor alle provincies gezamenlijk. 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. 

Tijdsplanning 

 

 20 juni:  uiterste termijn indienen schriftelijke technische vragen door PS. 

 21 juni:  beantwoording schriftelijke technische vragen in GS 

 22 juni:  informatiebijeenkomst Voorjaarsnota 2016 voor PS van 11.00 uur tot 12.00 uur. 

 24 juni: verzending antwoorden schriftelijke technische vragen aan PS. 

 29 juni: bespreking Voorjaarsnota 2016 in Statencommissie FCBE. 

 13 juli: bespreking Voorjaarsnota 2016 in PS inclusief Algemene Beschouwingen door PS. 

Financiën 

 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

 

De Voorjaarsnota 2016 wordt gepubliceerd op de provinciale website die ook wordt gehanteerd als 

portal voor de – digitale – provinciale planning en control. Van de Voorjaarsnota wordt geen interactie-

ve digitale versie gepubliceerd. 

 

Bijlagen  

 

1. Voorjaarsnota 2016. 

 

Ter inzage in kamer C0.39 

 

Niet van toepassing. 
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Assen, 9 juni 2016 

Kenmerk: 23/3.1/2016002691 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

md/coll. 
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Verwezen wordt naar de Voorjaarsnota 2016.



Ontwerpbesluit   2016-746-1 
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gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 juni 2016,  

kenmerk 23/3.1/2016002691; 
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Assen, 13 juli 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

    , griffier      , voorzitter 
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Inleiding

Een dynamisch en ondernemend Drenthe. Dat is waar wij voor staan. Wij 
gaan voor een mooi en krachtig Drenthe waarbij welzijn en welvaart met 
elkaar in balans zijn. 

Alstublieft, hierbij overhandigen wij u de 
Voorjaarsnota 2016. Wij zijn blij dat we na een 
lastige bestuurlijke periode onze inhoudelijke 
ambities met volle kracht kunnen voortzetten. 
Na een tijd waarin we financieel onder druk 
hebben gestaan, kunnen we nu volop aan de slag. 
Dat willen we samen met uw staten blijven doen 
waarbij we op de ingezette koers met nieuwe 
vormen van werken voortgaan. 
Samen met partners werken wij aan een Drenthe 
dat bruist van de energie en ondernemerszin 
voor economie, omgeving en samenleving. Onze 
ambities uit het collegeakkoord vormen hierbij 
het vertrekpunt. De eerste resultaten zijn zicht-
baar, daar zijn wij trots op. Zo hebben uw staten 
o.a. het plan van aanpak realisatie breedband, 
de visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020, 
naar een Dynamisch Drenthe, de Economische 
Koers Drenthe en de Energieagenda ontvangen. 
De Cultuurnota, de aanpak van de gebieds-
ontwikkeling Groningen Airport Eelde en de 
Retailagenda zijn in ontwikkeling. Tegelijkertijd 
constateren we dat er nog veel werk te verrichten 
is. Op basis van actuele ontwikkelingen zetten 
we daarom onze ambities extra kracht bij in 
deze Voorjaarsnota. Ambities die we samen met 
uw staten en andere partners de komende tijd 
uitwerken en uitvoeren. 

Een nuchtere blik op Drenthe1 laat zien dat 
voorzieningen onder druk staan door krimp, 
ontgroening en vergrijzing. Deze krimp zet 
zich naar verwachting de komende jaren door. 
Daarnaast wordt Drenthe geconfronteerd met een 
groot werkgelegenheidsvraagstuk. Ook andere 
ontwikkelingen als digitalisering, klimaatveran-
dering en de dynamiek in de netwerksamenleving 
hebben een impact op Drenthe en ons handelen. 
Juist hierom ondernemen wij actie. En spelen we 
in op de kansen die dit biedt voor Drenthe. Wij 
zoeken met partners naar innovatieve oplossingen. 
Zodat iedereen mee kan blijven doen in Drenthe. 
Dit doen we bijvoorbeeld door:
• ondernemers te faciliteren om te innoveren en 

(zo) banen te creëren;
• bij te dragen aan een goede fysieke en digitale 

infrastructuur;
• energiebesparing te stimuleren;
• (boven)regionale vraagstukken met  betrekking 

tot bereikbaarheid van voorzieningen in het 
overleg met gemeenten en andere belang-
hebbenden te agenderen. 

1 Bron: feiten en cijfers over de staat van Drenthe,  

zie http://www.provincie.drenthe.nl/feitenencijfers/
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In deze Voorjaarsnota 2016 blijven we koersen op 
onze speerpunten voor een samenwerkend, econo-
misch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe. 
Op onderdelen versterken wij onze ambities zoals 
bij: 
• Upgrading TT omgeving;
• Energielandschappen;
• Ruimtelijke kwaliteit;
• Uitvoering nieuwe cultuurnota; 
• Bevriezen opcenten op de motorrijtuigen-

belasting.

Bij de Voorjaarsnota 2017 ontvangt u een “mid term 
review”. Hierin wordt de actuele stand van zaken 
van de uitvoering van het collegeakkoord (aange-
vuld met de Investeringsagenda) weer gegeven. Dan 
laten we zien waar wij staan in het realiseren van 
onze ambities en bepalen we samen met uw staten 
of en waar bijsturing nodig is. 

Voor nu gaan we op een ondernemende en creatieve 
wijze verder met het bouwen aan een ondernemend 
en dynamisch Drenthe! 
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We hebben een start gemaakt met de uitvoering van de Investerings
agenda om zo een extra impuls te geven aan de Drentse economie. 
Voor een aantal onderwerpen uit de Investeringsagenda heeft u al 
concrete projectvoorstellen ontvangen dan wel zal dit  binnenkort 
gebeuren. 
De Investeringsagenda is een dynamische agenda waarbij uw staten 
en belanghebbenden in de samenleving een belangrijke rol vervullen 
als het gaat om de invulling daarvan. 

Investeringsagenda
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Aan het begin van deze bestuursperiode hebben 
wij u gevraagd om aan te geven welke onderwerpen 
er naar uw mening aandacht verdienden voor de 
Investeringsagenda. Enerzijds nemen de  plannen in 
het kader van de Investeringsagenda steeds vastere 
vorm aan. Aan de andere kant ontwikkelen zich 
nieuwe opgaven als het gaat om onze ambitie om 
bij te dragen aan een dynamisch en ondernemend 
Drenthe. Wij gaan graag met u in gesprek over 
nieuwe onderwerpen die in uw ogen thuis horen op 
de Investeringsagenda.

De onderwerpen waarover wij met u overeen-
stemming bereiken beschrijven wij dan op korte 
termijn. Op basis van die beschrijving bepalen 
wij of, en mits er voldoende  ruimte is, opname in 
de Investeringsagenda mogelijk en/of wenselijk 
is binnen de afspraken die wij daarvoor gemaakt 
hebben. Vooralsnog gaan wij daarbij uit van de 
afgesproken investeringsruimte van € 45 miljoen.

De mogelijkheid is altijd aanwezig om in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen, wensen en kansen, waar 
deze een bijdrage leveren aan de realisatie van ons 
collegeakkoord. Zo staat in ons college programma 
ook genoemd dat wij een boven regionale voor -
ziening voor sport en bewegen belangrijk vinden. 
Uitgangspunt hierbij is een duurzame  exploitatie. 
Als er een markt is voor een bovenregionale 
sportvoorziening zoals een ijsbaan en er ligt een 
duurzame business case, willen wij als provincie 
het laatste steuntje in de rug bieden via een investe-
ringsondersteuning van maximaal 5 miljoen euro. 

Wij zijn daarbij wel van mening dat het bij 
projecten met dekking uit de reserve Investerings-
agenda op projecten van substantiële omvang 
moet gaan. Dit betekent een minimale omvang van 
€ 1 miljoen. Tot slot dienen de projecten uitvoer-
baar te zijn binnen deze college periode  
(uiterlijk 2019).
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Voortzetting collegeakkoord

Als middenbestuur dat toegevoegde waarde heeft voor de Drentse 
samenleving zijn wij een verbindende en gelijkwaardige partner die 
grensoverschrijdend denkt en werkt. Verbindingen leggen wij actief 
door ook de komende jaren in overleg met de Drentse gemeenten een 
nieuwe ronde gemeentebezoeken te organiseren. Om zo meer inzicht 
te krijgen in de opgaven die op gemeentelijk niveau spelen en om 
eventuele gezamenlijke opgaven te agenderen. Ook waterschappen 
zijn voor ons belangrijke partners als het gaat om het realiseren van 
onze ambities. Wij zoeken actief de verbinding op door  de water-
schapsbesturen te bezoeken. We gaan door op de ingezette lijn om 
te experimenteren met andere (interactieve) werkvormen met uw 
staten en stakeholders. Daarnaast stimuleren wij burgerinitiatieven 
bij de vormgeving van de leefomgeving (bijvoorbeeld door middel 
van streekbeheer maar ook in het kader van Drenthe in Transitie, 
een gezamenlijke ontdekkingstocht naar een duurzaam en energie-
neutraal Drenthe). 

De Europese dimensie blijft  voor ons van groot belang omdat 
Brussel steeds bepalender wordt voor de kaders waarbinnen wij 
werken. Hoewel er bij de inwoners een negatiever sentiment ten 
aanzien van de EU heerst spelen steeds meer vraagstukken zich af 
op (eur)regionaal schaalniveau. Dat vraagt samenwerking tussen 
lidstaten bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, het stimuleren van 
de economie en energie. Binnen Europa zoeken wij steeds meer 
de samenwerking met Duitsland, dit wordt vormgegeven via de 
Duitslandagenda, en ontwikkelen wij in noordelijk verband een 
strategie op internationalisering.

Highlights

• Voortzetten gemeente-
bezoeken en uitbreiden 
naar waterschappen

• Stimuleren burger-
initiatieven

• Duitslandagenda

Speerpunt Samenwerkend Drenthe

6



Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0

Ontwikkelingen

Begin dit jaar heeft het Interprovinciaal Overleg in het kader van de 
IPO Meerjarenagenda 2016-2019 vier strategische thema’s benoemd 
die de komende jaren van invloed zijn op de toekomstige positio-
nering van de provincies: visie op het openbaar bestuur, de sociaal-
economische ontwikkeling van stedelijke regio’s, landschapsagenda 
en omgevingsvisie. Voor ieder van deze thema’s vindt de komende 
tijd een verkenning plaats in interprovinciale teams, waar Drenthe 
actief bij betrokken is. In die verkenning worden de thema’s verdiept, 
de rol en visie van de provincie die daarbij past in beeld gebracht 
en wordt bekeken welke mogelijke vervolgstappen nodig zijn. 
De verkenning moet uitmonden in een eindproduct ter bespreking 
in het IPO-bestuur, dat richtinggevend kan zijn voor de toekomstige 
koers van het IPO. € 261.901.000

€ 6.163.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Voortzetting Collegeakkoord

We gaan door met wat in gang is gezet sinds het aantreden van het 
huidige college. Dat lukt echter niet alleen met een daadkrachtige 
aanpak van de provincie zelf. Samenwerking met Drentse onder-
nemers, intermediaire organisaties, onderwijsinstellingen, kennis-
instellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners is een vereiste 
om de economie van de benodigde impuls te voorzien. 
Samen met recreatieondernemers willen wij  in Zuidwest-Drenthe 
een pilot voor 1 of 2 bedrijven voor de revitalisering/versterking 
van de verblijfrecreatie uitvoeren. Daarbij gaat het om het ontwik-
kelen en toepassen van instrumenten om het verouderd aanbod in de 
verblijfrecreatiesector te herstructureren.
Vanuit onze ambitie, Drenthe vrijetijdsprovincie nummer 1. hechten 
wij groot belang aan de Drentse TT als aansprekend (boven)regionaal 
evenement met een economische spin-off en het TT circuit met haar 
omgeving als toeristische trekpleister van wereldklasse. Om er voor 
te zorgen dat het circuit motorsportevenementen met  internationale 
allure kan blijven organiseren, moet het circuit investeren in de 
kwaliteit van haar baan en de daar aanwezige voorzieningen. Als het 
circuit en de gemeente Assen een substantieel deel van deze inves-
tering voor hun rekening nemen, zijn wij bereid ook een financiële 
bijdrage te leveren.
Naast deze extra impulsen gaan wij door met onze al ingezette koers 
en zetten in op:
• Stroomlijnen van  bestaand en nieuw ontwikkeld  instrumentarium 

op het gebied van innovatie,  aansluiten bij Noordelijke 
Innovation Board en gebruik maken van Europese cofinanciering. 

• Beter en meer fietsen door onder andere het geven van een 
impuls aan het optimaliseren van het Drentse fietsnetwerk en het 
versterken van fietsevenementen.

Highlights

• Upgrading TT-circuit
• Revitalisering/versterking 

verblijfsrecreatie
• Drents fietsnetwerk en 

fietsevenementen
• Acquisitie en 

Bedrijvenregeling

Speerpunt Economisch Drenthe
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• In het kader van het programma Natuurlijk Platteland zetten 
we in op het beter beleefbaar maken van de Drentse natuur ten 
behoeve van de vrijetijdseconomie.

• Het realiseren van een aantrekkelijker cultuuraanbod en het 
vermarkten van erfgoed en  evenementen en van het merk en het 
product Drenthe.

Ontwikkelingen

In ons collegeakkoord hebben wij aangegeven dat wat ons betreft de 
werkloosheid in Drenthe maximaal zo hoog mag zijn als het landelijk 
gemiddelde. Voor 2016 verwacht het CPB voor Drenthe een econo-
mische groei van 1,7%. Daarmee beweegt de Drentse economie zich 
conform de landelijke groei. De groei van de werkgelegenheid blijft 
echter achter bij het landelijke gemiddelde. De toename van het 
aantal ontstane vacatures heeft op dit moment vooral te maken met 
de vervangingsvraag. Het behoud en scheppen van werkgelegenheid 
met toekomstbestendige banen en vernieuwend ondernemerschap 
blijft dan ook een topprioriteit van het beleid. 
De Drentse opgaven binnen de kerntaak regionale economie hebben 
wij verder uitgewerkt in de Economische Koers Drenthe 2016-2019. 
Hierin zoeken we ook de komende periode aansluiting bij succes-
volle ontwikkelingen die al gaande zijn, zoals het TOPprogramma, 
de Biobased Economie, HTSM en de Ondernemersfabrieken. 
Ook gaan wij aan de slag met de aanbevelingen van de commissie 
Vollebregt en Alberda van Ekenstein voor de Vierkant voor Werk 
regio zoals de Bedrijvenregeling. Wij zijn van mening dat wij hier 
samen met gemeenten en het rijk uitvoering aan moeten geven.

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Upgrading TT-circuit 0 400.000 400.000 400.000 400.000

Pilot Revitalisering/versterking verblijfsrecreatie 0 400.000 0 0 0

Totaal 0 800.000 400.000 400.000 400.000

€ 261.901.000

€ 9.870.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Voortzetting Collegeakkoord

Voor economische ontwikkeling is een optimale verbondenheid 
over (water)wegen, spoor, fietspaden, en door de lucht van belang. 
Daarom  willen wij, conform ons collegeakkoord,  inzetten op 
verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen. Deze 
collegeperiode starten we met de verdubbeling van de N34. Voor 
het onderhoud van de verbrede N34 is een onderhoudsbudget 
nood zakelijk om ook aan onze ambitie te voldoen dat onze wegen er 
goed bij liggen en het huidige onderhoudsniveau op peil blijft. 

Drenthe als “de Fietsprovincie”, dat blijft onze ambitie. Het is onze 
overtuiging dat inspelen op allerlei technologische ontwikkelingen 
daaraan bijdraagt. Voorbeelden hiervan zijn sensortechnologie, apps, 
e-bikes en speed pedelec’s en openbare LED verlichting. Hiermee 
stimuleren we innovaties en slimme combinaties op het gebied van 
fysieke bereikbaarheid, inclusief de monitoring van het fietsgebruik.
Ook willen we proefregio zijn op het gebied van fiets innovaties. 
We denken dan aan bijvoorbeeld fietspaden die elektrische fietsen 
kunnen opladen of fietspaden met bijzondere verlichting of 
vorm geving.

Economische centra moeten optimaal, maar ook veilig bereikbaar 
zijn. Ook in Drenthe is het aantal verkeersdoden in 2015 toege-
nomen ten opzichte van 2014. In de eerste maanden van 2016 zijn 
we helaas ook geconfronteerd met dodelijke slachtoffers op onze 
Drentse wegen. 
We willen met een integrale aanpak de verkeersveiligheid bevor-
deren. Het nemen van effectieve infrastructurele maatregelen zoals 
het veiliger maken van oversteken en beïnvloeding van gedrag heeft 
en krijgt onze blijvende aandacht. Dit betekent het realiseren van 
het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer door een integraal 
pakket van maatregelen en inzet op “Samen richting Nul verkeers-
slachtoffers” door Permanente Verkeerseducatie. 

Highlights

• Onderhoud N34 van de 
verdubbelde N34

• Innovaties op het gebied 
van fysieke bereikbaarheid

• Integrale aanpak verkeers-
veiligheid.

Speerpunt Bereikbaar Drenthe
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Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Onderhoud N34 van de verbrede N34 0 0 0 0 270.000

Totaal 0 0 0 0 270.000

Voor aanvullende intensiveringen op het vlak van bereikbaarheid wordt in eerste aanleg een beroep gedaan op  

het investeringsbudget voor verkeer en vervoer.

Met de afronding van de grote bouwprojecten in 2016, waaronder 
Wildlands en de Hondsrugtunnel, is het RSP-programma in Emmen 
in de afrondingsfase gekomen.  Het project voor de uitbreiding van 
station Emmen Zuid wordt  in 2017 aanbesteed; ingezet wordt op reali-
satie in 2018. Ook voor de uitbreiding van het emplacement Emmen 
worden in 2017 de plannen uitgelijnd, gericht op realisatie in 2018.

Ontwikkelingen

Werk, onderwijs en zorg wordt steeds meer geconcentreerd aange-
boden in de centrumdorpen en steden. Door deze  verschuiving 
groeien de centrumdorpen en steden, maar krijgt het toch al 
dunbevolkte landelijk gebied te maken met een verdere afname van 
inwoners en voorzieningen. Dit leidt ook tot toenemende exploitatie-
tekorten in het OV, terwijl de Brede Doeluitkering (BDU) daalt.
Willen we voorzieningen als onderwijs en zorg ook in de toekomst 
bereikbaar houden voor de inwoners van het landelijk gebied, dan 
kunnen we ons niet langer alleen richten op traditionele infrastruc-
turele maatregelen. We moeten op zoek naar creatieve en innovatieve 
oplossingen voor ons bereikbaarheidsvraagstuk. Daarom zoeken we 
in het kader van de aanbesteding van het reguliere openbaar vervoer 
afstemming met het doelgroepenvervoer via het project het Publiek 
Vervoer en het project Anders Benutten. 

€ 261.901.000

€ 82.340.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Voortzetting Collegeakkoord

In Drenthe hebben en bieden we de ruimte om te ondernemen, 
te wonen, te werken, te recreëren en te experimenteren. Omdat 
wij merken dat we met een relatief geringe bijdrage net dat zetje 
kunnen geven om stevige ruimtelijke projecten los te trekken, die de 
dynamiek op het platteland vergroten en de kwaliteit van onze steden 
versterken, stellen we een structureel budget ruimtelijke kwaliteit 
in. Met dit budget ondersteunen we projecten ten behoeve van een 
economisch sterke en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. 

Krimp is een van de trends die de kwaliteit van de leefomgeving in 
Drenthe onder druk zet. Ontwikkelingen die wij meenemen bij de 
uitwerking van een herstructureringsfonds.

Onze ambitie om de energietransitie te versnellen zodat onze 
prachtige provincie ook voor toekomstige generaties behouden blijft 
hebben wij vertaald in de Energieagenda 2016-2018. In het kader van 
de nieuwe energieagenda zetten wij bestaande  en bewezen effectieve 
instrumenten, zoals de Drentse Green Deals, voort en bouwen wij 
deze uit naar een bredere doelgroep. Duurzame energiebronnen 
moeten nog meer bijdragen aan de realisatie van onze ambitie om 
te komen tot een energieneutraal Drenthe in 2030. De realisatie van 
deze bronnen kunnen een grote impact op ons landschap hebben met 
alle maatschappelijke gevolgen van dien. Wij starten een proces over 
energielandschappen dat er toe moet leiden dat er eind 2017 een visie 
ligt op de ruimtelijke vertaling van onze ambitie. Om de ambities uit 
de Energieagenda extra kracht bij te zetten wordt er in de jaren 2016  
tot en met 2019 € 500.000 extra beschikbaar gesteld.

Highlights

• Ruimtelijke Kwaliteit
• Energieagenda
• Ruimtelijk beleid 

Energielandschappen.

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe
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Ontwikkelingen

De ontwikkelingen rond de realisatie van windenergie in Drenthe 
nemen steeds duidelijker vorm aan. In maart van dit jaar heeft het 
rijk het ontwerp-Inpassingsplan Windpark Drentse Monden ter 
inzage gelegd. Op lokaal niveau heeft de gemeente Coevorden een 
eigen inpassingsplan wind vastgesteld en heeft het college van burge-
meester en wethouders van Emmen de structuurvisie Windenergie 
ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De komst van 
windparken heeft impact op het gebied en haar inwoners. Vanuit 
de betrokken overheden en ook de initiatiefnemers is de intentie 
uitgesproken om bij te dragen aan de leefbaarheid en  economische 
structuurversterking in het gebied. Als provincie nemen wij het 
voortouw, maar ook andere partijen moeten een bijdrage gaan 
leveren. Wij dragen gedurende tien jaar bij in een gebiedsfonds wind 
dat bestaande en nieuwe projecten in het gebied ondersteunt. Samen 
met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
willen we hier invulling aan geven.

Ter uitvoering van het bestuursakkoord implementatie Omgevings wet, 
dat het IPO, VNG, Rijk en de Unie van Waterschappen ondertekend 
hebben werken wij de aankomende jaren toe  naar de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht moet worden. Met deze 
wet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien, doordat 
wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur 
en water gebundeld worden. Daarnaast moet de Omgevingswet initia-
tieven van onderaf maximaal de ruimte bieden, een streven dat aansluit 
bij onze ambitie als het gaat om ruimte bieden aan ondernemerschap. 
Een belangrijke actie bij de invoering van de Omgevingswet is het 
realiseren van een betere ontsluiting van de beschikbare informatie 
voor burgers en bedrijfsleven.

Ten aanzien van het behoud en de verbetering van de grondwater-
voorraad en –kwaliteit voeren we komend jaar een inventarisatie uit 
naar extra maatregelen die we kunnen nemen.

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Structureel budget Ruimtelijke Kwaliteit 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Programma Klimaat en Energie 500.000 500.000 500.000 500.000 0

Gebiedsfonds Wind 0 250.000 350.000 350.000 350.000

Effecten nieuwe Omgevingswet 0 0 35.000 105.000 105.000

Totaal 500.000 1.250.000 1.385.000 1.455.000 955.000

€ 261.901.000

€ 14.591.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Highlights

• Cultuurnota
• Drenthe beweegt
• Uitvoering Natuurpact

Voortzetting Collegeakkoord

Onze ambitie blijft dat we inzetten op krachtige steden en een sterk 
platteland. Ten gevolge van demografische ontwikkelingen (krimp, 
vergrijzing en ontgroening) en de economische teruggang staat de 
bereikbaarheid van voorzieningen onder druk, zijn er effecten op de 
woningmarkt en verandert de inrichting van de zorg. Vanuit onze 
visie op leefbaarheid en krimp geven wij kaders voor het bepalen van 
onze bijdrage aan het voorkomen van een tweedeling in onze samen-
leving. Het gaat hier om een extra inzet bovenop onze kerntaken. 

Omdat sport en cultuur belangrijke katalysatoren zijn voor onze 
leefbaarheid en economie, continueren wij onder andere onze inzet 
op Drenthe Beweegt met drie jaar. Wij hebben een nieuwe cultuur-
nota 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. Datzelfde geldt voor de continuering van de stichting 
Geopark, omdat cultureel erfgoed van belang is voor recreatie en 
toerisme in onze provincie.

Samen met de gemeenten in Zuidwest Drenthe hebben wij ervaring 
opgedaan met streekbeheer. In het kader van een sterk, dynamisch 
en uitnodigend platteland worden samen met betrokken partners 
via lokale initiatieven ambities voor gemeenschapsvoorzieningen 
vormgegeven. Dit is erop gericht om alle inwoners een bijdrage 
te laten leveren aan de woonomgeving. Hier wordt de onderlinge 

Speerpunt Energiek Drenthe
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Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Drenthe beweegt 0 200.000 200.000 200.000 0

Noordelijk Archeologisch Depot 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Ambities nieuwe Cultuurnota 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Schaapskuddes 75.000 75.000 75.000 75.000 0

Continuering subsidie Geopark 0 125.000 125.000 125.000 0

Streekbeheer 0 100.000 125.000 150.000 0

Totaal 75.000 1.025.000 1.050.000 1.075.000 525.000

In afwachting van de vaststelling door uw staten reserveren wij een bedrag voor de uitvoering van 

ambities in de Cultuurnota

cohesie versterkt, de recreatieve ontsluiting van buitengebied 
versterkt, en cultuurhistorie en landschap in ere gehouden. Wij willen 
streekbeheer verder uitbreiden. 
Tot slot werken we ook aan het nakomen van onze afspraken in het 
kader van het natuurpact onverminderd door:
• Realisatie PAS-maatregelen binnen de verschillende Natura2000 

gebieden, waaronder Drentsche Aa, Drents-Friese Wold, 
Dwingelderveld, Holtingerveld, Bargerveen en Fochteloerveen.

• Bieden van ontwikkelingsruimte aan melkveehouders door de 
ontwikkelagenda melkveehouderij.

Ontwikkelingen

Als gevolg van de uitvoering van wettelijke taken zetten we extra 
middelen in voor het Noordelijke Archeologisch Depot te Nuis.  
Ter uitvoering van onze toezegging in de Statenvergadering van 
16 december 2015 over de financiering van de schaapskuddes 
stellen we nu voor extra middelen ter beschikking te stellen voor de 
 exploitatie van de gescheperde schaapskuddes.
Op 1 januari 2017 treedt naar verwachting de nieuwe Wet natuur-
bescherming in werking. Hiermee worden taken op het gebied van 
het verlenen van vergunningen en ontheffingen op basis van de van 
Flora- en Faunawet en Boswet grotendeels van Rijk naar provincie 
gedecentraliseerd.

€ 261.901.000

€ 89.873.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Voortzetting Collegeakkoord

In ons Collegeakkoord hebben wij aangegeven, de indexering van de 
opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB) te laten afhangen van 
de financiële positie van de provincie. Gelet op de financiële positie 
van de provincie en de lopende discussie over de provinciale lasten-
druk stellen wij voor in 2017 de jaarlijkse indexering van de te heffen 
opcenten op de motorrijtuigenbelasting achterwege te laten. 

Ontwikkelingen

Onze ambitie is ons Collegeakkoord met betrekking tot de organi-
satie houdt in, dat wij inzetten op een hoogwaardige organisatie 
die niet groter is dan strikt noodzakelijk is. We willen een gedreven 
organisatie die dienstbaar is aan Drenthe en haar bestuur. 
Om de taakstelling op de loonsom uit de Begroting 2016 te 
 realiseren, oplopend tot € 2 miljoen aan het einde van deze college-
periode, zijn extra maatregelen nodig. Op basis van een uitgebreide 
analyse die in de organisatie heeft plaatsgevonden zetten we tijdens 
de collegeperiode in op:
• Verbetering van de werkprocessen en de kwaliteit van de integrale 

programmering 
• Terugbrengen van de overhead (via onderzoek en aanpak)
• Bevorderen van de uitstroom door een eenmalige regeling voor 

vrijwillige vervroegde uitreding om daarmee binnen de krimpende 
loonsom jong talent te kunnen aantrekken en behouden

• Uitbreiding van het succesvolle project Groen voor Grijs (met 
meester-gezel constructies) voor de continuïteit van de bedrijfs-
voering (als het opvangen van kennisverlies)   

Highlights

• Bevriezen index opcenten 
MRB in 2017;

• Organisatieontwikkeling;
• Maatregelen 

ICT-beveiliging.

Speerpunt Financiën en Organisatie
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De loonsom vanaf 2021 gaat uit van ca. 400 formatieplaatsen, samen-
gesteld uit 350 vaste formatieplaatsen en ca. 50 formatieplaatsen 
met een flexibel contract. In eerdere begrotingen was dat aandeel 
hoger maar door nieuwe wetgeving is dat geen reële optie meer. 
Dienstverlening aan derden financieren we uit inkomsten van deze 
partijen middels zakelijke dienstverleningsovereenkomsten.

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). Daarnaast zijn er 
op basis van wetgeving rond datalekken extra maatregelen nodig om 
onze digitale informatie te beschermen.

Extra inzet financiële middelen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Maatregelen ICT-beveiliging 0 250.000 250.000 250.000 250.000

Bevriezen index opcenten MRB 2017 0 969.000 1.012.000 1.000.000 1.000.000

Organisatieontwikkeling Extra 250.000 250.000 250.000 250.000 0

Groen voor Grijs Extra 0 3.750.000 750.000 750.000 0

Bedrijfsvoeringsbudgetten 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000

Totaal 440.000 5.409.000 2.452.000 2.440.000 1.440.000

€ 261.901.000

€ 59.064.000

Speerpunt Totaal

Aandeel speerpunt in lasten
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Startsituatie en autonome ontwikkelingen

In het financieel perspectief van deze Voorjaarsnota 
2016 is het resultaat meegenomen van de tweede 
fase financiële doorlichting zoals aangekondigd in 
de Nota van Aanbieding bij de meerjarenbegroting 
2016.
Het financiële kader vatten wij in onderstaande 
tabel samen. Daarbij houden wij voor het bepalen 
van de reëel besteedbaar geachte vrije ruimte ook 
rekening met autonome ontwikkelingen en onont-
koombare lasten. 
Een nieuw regeerakkoord kan ook altijd conse-
quenties hebben voor de financiën van de decen-
trale overheden. Daar lopen wij niet op vooruit, 
zowel in positieve als negatieve zin denken. Dat 
past ook niet in onze afspraak met u om scherper 
aan de wind te zeilen en niet bij voorbaat te 
behoedzaam te begroten. Dit uitgangspunt hebben 
wij ook gehanteerd bij de berekening van de 

algemene uitkering uit het provinciefonds voor 
de komende jaren. Daarbij hebben wij voor de 
jaren 2016 en 2017 de meicirculaire provinciefonds 
2016 gevolgd. 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. 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.
Op basis van actuele marktinschattingen van de 
rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt zijn wij 
genoodzaakt de rente opbrengsten te verlagen met 
structureel € 500.000,--. Gelet op de discussie in 
uw staten over de hoogte van de post voor onvoor-
ziene uitgaven stellen wij voor deze van 2017 niet te 
verhogen van € 500.000,- naar € 1.000.000,--

Financieel meerjarenperspectief

Bepaling reëel besteedbare ruimte

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Vrije ruimte 1e Bestuursrapportage 3.085.074 3.032.213 6.825.903 10.807.263 18.171.770

Ruimte volgend College 0 0 0 0 -8.485.000

Doorlichting tweede fase 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

Verlagen post onvoorzien vanaf 2017 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Lagere rente-opbrengsten -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Bijdrage surplus RSP-reserve 2.000.000 0 0 0 0

Ontwikkelingen provinciefonds 505.158 1.756.330 1.499.117 1.191.328 5.533.024 

Reëel besteedbare vrije ruimte 6.090.232 5.788.543 9.825.020 13.998.591 17.219.794

Intensiveringen en autonome ontwikkelingen

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020

Speerpunt Samenwerkend Drenthe 0 0 0 0 0

Speerpunt Economisch Drenthe 0 800.000 400.000 400.000 400.000

Speerpunt Bereikbaar Drenthe 0 0 0 0 270.000

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe 500.000 1.250.000 1.385.000 1.455.000 955.000

Speerpunt Energiek Drenthe 75.000 1.025.000 1.050.000 1.075.000 525.000

Speerpunt Financiën en Organisatie 440.000 5.409.000 2.452.000 2.440.000 1.440.000

Totaal beslag op ruimte 1.015.000 8.484.000 5.287.000 5.370.000 3.590.000

Totaal resterende ruimte 5.075.232 -2.695.457 4.538.020 8.628.591 13.629.794
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Het tekort in 2017 willen we dekken door van 
de resterende ruimte in 2016 een bedrag van 
€ 2,7 miljoen in de saldireserve te storten en 
dat bedrag in 2017 weer aan de saldireserve te 
onttrekken.

Deze eenmalige actie doet geen afbreuk aan 
onze verwachting dat de Financieringsreserve in 
2017 weer op het gewenste niveau van minimaal 
€ 80 miljoen is.

Hoofdlijnen financieel beleid

Het hierboven gepresenteerde financieel kader past 
binnen de hoofdlijnen van het financieel beleid 
zoals wij dit voor de komende periode hanteren:
Inhoudelijk staat centraal het gaan realiseren wat 
we in Nota van aanbieding en Begroting 2016 
hebben gepresenteerd aan de hand van de speer-
punten uit het Collegeakkoord. We zitten nu in 
het eerste jaar en tegen het einde van dit jaar moet 
zichtbaar worden of en op welke terreinen we 
daarin succesvol zijn, dan wel bijsturing noodzake-
lijk/gewenst is.

De ontwikkelingen rond het provinciefonds en 
eventuele maatregelen vanuit het Rijk kunnen na 
de landelijke verkiezingen in het voorjaar van 2017 
beter ingeschat worden, hetgeen een betrouwbaarder 
beeld geeft van de langjarige structurele ruimte.

Ruimte die overblijft zetten wij volgens de in het 
Collegeakkoord en in de Nota van aanbieding 
2016 vastgelegde lijn in voor achtereenvolgens 
het op peil brengen van de Algemene reserve en 
Financieringsreserve en eventueel de Risicoreserve 
en vervolgens voor toevoeging aan de Reserve 
Investeringsagenda.

We verwachten dat in 2017 de reserves weer 
op voldoende peil zijn (met dien verstande dat 
voor realisatie van de Investeringsagenda we de 
afgesproken 30 miljoen interen op de reserves) 
en dat er meer zekerheid is over het structurele 
meerjarig financiële perspectief.
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Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie o.a. van W.J. Kleppe en M.J. de Jong
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