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Onderwerp: Beantwoording technische vragen over de Begroting 2018

Geachte voorzitter/leden,

Voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2O18zijn de Statenfracties in de
gelegenheid gesteld om schriftelijk financieel-technische vragen over de Begroting
2018 te stellen. Door de fracties van PvdA, WD, CDA, ChristenUnie en D66 is van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Voor de beantwoording van de vragen verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

I

drs. W H.M. Rutten,

wnd. directeur-secretaris

Bijlage: Beantwoording technische vragen Begroting 2018 c.a



 

 

Beantwoording technische vragen Begroting 2018 c.a. 
 
Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

D66 1 Begroting 2018, Blz 49 en 51 Optimaal Openbaar  
vervoer systeem is een hogere subsidie van  
– € 1.330.807 dit is 5,5% hoger. 
> De reden van verhoging wordt aangegeven dat dit 
komt door indexaties. 
> 5,5% alleen voor indexaties lijkt mij hoog, zijn er nog 
andere redenen voor de verhoging. 

De verhoging van het budget met 5,5% betreft niet alleen de indexatie, maar ook 
een verrekening op basis van het feit dat wij opbrengstverantwoordelijk zijn voor 
de treindienst, hierdoor fluctueren de kosten en kan budget in de loop van het jaar 
bijgesteld worden. 
De verhoging bestaat uit een hogere bijdrage aan OV-Bureau Groningen Drenthe 
van € 637.954,-- (dit betreft indexatie) en een verhoging van € 692.853,-- voor het 
project Maatregelen spoor Emmen-Zwolle ten opzichte van 2017 dat deels ver-
hoogd is op basis van indexaties. Voor het spoor Emmen-Zwolle zijn de volgende 
bedragen begroot: 
in 2016 € 3.074.728,-- 
in 2017 € 2.306.433,-- 
in 2018 € 3.215.286,-- 
In 2017 is het budget flink lager ten opzichte van 2016 en 2018. Door een bijstel-
ling van de kosten voor de treindienst, terwijl de kosten voor 2018 hoger zullen 
zijn op basis van de prognose 2016. In het najaar maakt Arriva in samenspraak 
met beide provincies een begroting. Onderdelen van die begroting zijn onder an-
dere de kosten van het rijden van de treinen, de gebruiksvergoeding voor het 
spoor (bestemd voor ProRail) en de verwachte reizigersopbrengsten. Voor 2017 
was de gebruiksvergoeding aan ProRail lager dan in 2016 (€ 3 miljoen i.p.v. € 3,5 
miljoen) en werd ingeschat dat meer reizigers gebruik zouden maken van de trein 
(dus meer reizigersopbrengsten), vandaar een lagere bijdrage aan Arriva in 2017.  
Voor 2018 is de begroting (Arriva) nog niet beschikbaar en zijn de bijdragen geba-
seerd op de prognose van 2016. De eindafrekening over 2016 moet nog plaats-
vinden, dat bedrag kan dus nog veranderen. 

D66 2 Begroting 2018, Blz 54. DEO is een aanvullende lening 
verstrekt van € 10 mln en € 1 mln gestort in de risico-
reserve revolverende financieren. 
> Hoe en waar is de € 1 mln verwerkt in de begroting? 

De € 1 miljoen storting in de risicoreserve voor een aanvullende lening aan Drent-
se Energie Organisatie (DEO) is nog niet verwerkt in de begroting. Er wordt aan-
gekondigd dat er een Statenvoorstel over dat onderwerp komt, waarin voorgesteld 
wordt de storting van € 1 miljoen te dekken uit de vrije bestedingsruimte in 2018. 
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

D66 3 Begroting 2018, Blz. 110 De risicoreserve van  
€ 27,5 mln waar is die op gebaseerd, of anders welke 
berekening ligt hier aan ten grondslag? 

Wij streven naar een ratio weerstandsvermogen dat minimaal de kwalificatie 'ruim 
voldoende' heeft. Daaraan voldoen wij met onze norm van 1,52, die in de range 
van 1,4 – 2,0 ligt. Substantieel verlagen van de risicoreserve betekent dat wij  
onder die norm komen. 

D66 4 Begroting 2018, Blz. 115 kengetallen. Punt 2 de solva-
biliteitsratio daalt in 2018 scherp. Hoe is de solvabili-
teitsratio berekend? 
> De solvabiliteitsratio van begroting 2018 kan ik  
volgen maar van 2017 en 2016 niet. 

De berekening is als volgt; het eigen vermogen van de geprognosticeerde balans 
gedeeld door het balanstotaal van het jaar 2018. € 292.778,--/€ 529.284,-- = 0,55. 

D66 5 Begroting 2018, Blz. 130 en 131 bij de posten zonne-
leningen, breedband, asbestdaken en Drents monu-
mentenfonds zie ik stortingen in de reserve groot totaal 
€ 12,2 mln (groen gemarkeerd) zonder dat daar lening 
bedragen tegen over staan. Wat zijn dit voor bedra-
gen? 

Dit is in de legenda toegelicht. Is de kleur donkergroen, dan is het bedrag nog niet 
(geheel) gestort in de Reserve opvang revolverend financieren. Wanneer de kleur 
lichtgroen is, dan is het bedrag wel gestort, maar zijn daarvoor nog geen leningen 
toegezegd/afgesloten. Het betreft ruimte om risico’s af dekken van nog te ver-
strekken leningen. 

D66 6 Begroting 2018, Blz. 169 en blz 183 post 060221  
Financieringsreserve hierbij staan diverse mutaties 
zowel stortingen en onttrekkingen over alle jaren  
vermeld. Kan ik een nadere specificatie krijgen van de 
stortingen en onttrekkingen? 

Het betreft stortingen die in de verschillende begrotingswijzigingen zijn opge-
nomen. Bij de Jaarrekening 2015 is aangegeven, dat het saldo van de reserve 
Vaarverbinding Erica ter Apel kan vrijvallen. Dit is verwerkt in de Begroting 2017. 
Het gaat om een bedrag van € 933.293,-- dat aan de Financieringsreserve wordt 
toegevoegd. Bij de 3e Bestuursrapportage 2016 was besloten om in de jaren 2018 
en 2019 respectievelijk € 6 en € 12 miljoen vanuit de vrije ruimte weer toe te  
voegen aan de Financieringsreserve. Naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2017 
een deel van de vrije ruimte in de jaren 2020 en 2021 benut (beide jaren voor  
€ 13 miljoen) om de Financieringsreserve aan te vullen (in de Voorjaarsnota 2017 
zelf staan per abuis de jaren 2021 en 2022 aangegeven). In de Voorjaarsnota 
2017 hebben wij aangegeven, dat wij de omvang van de Investeringsagenda uit-
breiden met € 25,5 miljoen vanuit de Financieringsreserve (verspreid over vijf jaar 
elk jaar 5,1 miljoen). Daarnaast is toen voorgesteld een deel van de stortingen in 
de Financieringsreserve voor de jaren 2018 en 2019 terug te draaien (€ 4 miljoen 
voor beide jaren), zodat in die jaren per saldo € 9,1 miljoen onttrokken wordt. 
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

D66 7 Begroting 2018, Blz 130/131, blz 169 post 060225 en 
blz 189 gaan allemaal over reserveringen leningen. 
Veel bedragen zie ik in alle overzichten terugkomen 
maar ik zie geen aansluiting tussen de verschillende 
overzichten. Is die ook te maken? 

Die aansluiting is gemaakt in de stukken. Op de pagina's 130, 131 en 132 staat 
een overzicht van alle stortingen en onttrekkingen met een saldo van 
€ 17.598.879,--. Dit saldo sluit op € 150.000,-- na aan met het saldo in de Reserve 
opvang revolverend financieren op pagina 169 en 187. Het verschil betreft stor-
tingen van € 120.000,-- voor een garantie op een lening voor het appartementen-
complex 'Ellen' in Asser wijk De Lariks en een storting € 30.000,-- ten behoeve 
van een verstrekte lening Coöperatie Het Drents Collectief UA die al wel mee zijn 
genomen in het overzicht, maar nog niet waren begroot bij het opstellen van de 
Begroting 2018. Deze zijn inmiddels opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 
2017, bij de 4e begrotingswijziging. 

PvdA 8 Begroting 2018, Programma 2 Economisch Drenthe 
2.3 beter aansluiten onderwijs bij behoeften bedrijfs-
leven: 
Met betrekking tot de motie M 2017-9 graag een toe-
lichting op de financiële vertaling van deze motie in het 
begrote bedrag bij dit onderdeel. 

Het aannemen van motie 2017-9, intensiveren aanpak mismatch arbeidsmarkt, 
heeft er toe geleid dat tweemaal € 400.000,-- is opgenomen in de Begroting 2018, 
binnen beleidsopgave 2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige 
arbeidsmarkt (doelstelling betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van 
het bedrijfsleven). De financiële vertaling hiervan is als volgt:  
2018: € 400.000,--, waarvan € 200.000,-- inkoop en € 200.000,-- subsidies 
2019: € 400.000,--, waarvan € 200.000,-- inkoop en € 200.000,-- subsidies. 
De uitwerking van deze motie wordt nog voorgelegd aan uw Staten. Aanvullende 
informatie wordt besproken op 24 januari 2018 tijdens een Noordelijke arbeids-
markt conferentie, waar uw Staten voor worden uitgenodigd. 

PvdA 9 Begroting 2018, 2.4 Breedband in Drenthe 
Graag een financiële toelichting op het speerpunt rege-
ling voor extreem dure adressen. Is dat in het bedrag 
op pagina 36 inbegrepen? 

De regeling voor extreme dure percelen moet nog worden uitgewerkt. Afhankelijk 
van het aantal extreem dure percelen en de uitwerking van de regeling moet  
worden bepaald of dit kan wordengefinancierd uit het beschikbare programma-
budget of dat hiervoor aanvullende financiering nodig is. 

PvdA 10 Begroting 2018, Programma 3 Bereikbaar Drenthe  
3.3 Mobiliteit op Maat 
- Hoe wordt bij de concessie OV rekening gehouden 
met de toegankelijkheid voor mensen met een be-
perking of een handicap. Tijdens de bijeenkomst toe-
gankelijkheid medio september is dit als belangrijk 

Bij alle nieuwe concessies, zowel voor de trein, bus als publiek vervoer, dient het 
vervoer toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking of een handicap. Dit 
is verwoord in het Programma van Eisen van de betreffende OV-concessie. De 
toegankelijkheid is fysiek mogelijk door systemen in het voertuig en/of verhoogde 
perrons. Daarnaast is ook de reisinformatie, websites en andere uiting gerelateerd 
aan het OV zover mogelijk toegankelijk. 
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No. Vraag Antwoord 

punt naar voren gekomen om voor iedereen mobiliteit 
op maat mogelijk te maken. 
 
Waarvoor is het budget voor 'optimaal benutten' 
(48.500 euro) bestemd? 

 
 
 
Het budget voor 'optimaal benutten' wordt gebruikt voor het opzetten van een 
dashboard voor de verschillende pilots in kader van Anders Benutten. 

PvdA 11 Begroting 2018, 3.5 Beheer en onderhoud/Zorgen voor 
veilige provinciale wegen 
Graag een actueel overzicht van verkeersslachtoffers 
op de provinciale wegen. 

Tot en met september zijn in 2017 4 dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale 
wegen door de politie geregistreerd (in Drenthe totaal 15). In 2016 waren dat 5 
verkeersdoden op provinciale wegen en in Drenthe totaal 26. In de centrale data-
bank voor registratie van verkeersongevallen, Bestand geRegistreerde Ongeval-
len Nederland (BRON), zijn in 2015 6 verkeersdoden en 42 ernstig verkeersge-
wonden op provinciale wegen bekend. In Drenthe als totaal in dit jaar 28 ver-
keersdoden en 337 ernstig gewonden. 
Echter de ongevallenregistratie is vanaf 2009 uitermate slecht. Dat heeft tot ge-
volg dat slechts een zeer beperkt deel van de werkelijkheid ‘te zien’ is in de data-
bank BRON. Met name het aantal ernstig gewonden in het verkeer is naar schat-
ting van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
veel hoger. In haar ongevallenanalyse Drenthe (2013) schat de SWOV het aantal 
ernstig gewonden in Drenthe op bijna 800 waarvan ruim 400 fietsers! Bovendien 
stijgt het aantal ernstig gewonden onder fietsers. 

PvdA 12 Begroting 2018, Programma 4 Ruimtelijk Drenthe 
- 4.1 Aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat 
(binnenstadsfonds) 
Waarom is in 2018 1 miljoen minder beschikbaar?  
Er wordt alleen aangegeven dat het zo is bij de afwij-
kingen. Graag de toelichting. 

In Statenstuk 2017-777 (8 maart 2017) is een indicatief kasritme aangegeven van 
het totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 13 miljoen. In 2017 € 6 miljoen 
wordt uitgegeven, in 2018 € 5 miljoen en in 2019 € 2 miljoen. In de laatste begro-
tingswijziging van 2017 wordt het kasritme aangepast door het bedrag van 2017 
met € 1 miljoen te verhogen tot € 7 miljoen (ten laste van het budget 2018). Dit 
extra miljoen is nodig om aanvragen ingediend in 2017 met een totaal van € 7 
miljoen daadwerkelijk te kunnen beschikken. 

PvdA 13 Begroting 2018, Programma 5 Energiek Drenthe 
6. Cultuur 
6.1 Wat is een archeologisch beleefpunt? Hoe zijn 
deze beleefpunten betrokken bij de doelstelling dat 

Archeologische beleefpunten maken toonaangevende (niet-zichtbare) archeolo-
gische vondsten zichtbaar door het verhaal achter de vondsten te verbeelden door 
middel van tekst en beeld. Het gaat daarbij om vondsten die zijn gedaan tijdens 
ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld beekherstel of dorpsuitbreidingen. De 
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belangrijke archeologische en cultuurhistorische  
waarden van Drenthe als onderligger worden gebruikt 
voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen? 
Graag een toelichting op het genoemde budget 2018 
van € 238.500,-- 

beleefpunten liggen op markante plekken in het landschap die goed toegankelijk 
zijn voor het publiek. De gemeenten hebben aangegeven de beleefpunten deel te 
willen laten uitmaken van de Culturele alliantie. Zij zullen als samenwerkingspro-
jecten worden gerealiseerd en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit 
van Drenthe. 
Het budget voor archeologie bestaat grotendeels uit structurele kosten voor het 
Noordelijk Archeologisch Depot (provinciale wettelijke taak). Daarnaast is er een 
bedrag gereserveerd voor Cultuurnota activiteiten zoals de Culturele alliantie  
tussen provincie en gemeenten. 

PvdA 14 Begroting 2018, 6.2: er wordt gestreefd naar digitale 
ontsluiting van (im)materieel erfgoed voor hergebruik 
door brede doelgroepen. Is de subsidie van 422.692 
euro bedoeld als de provinciale bijdrage voor het 
Drents Archief, bij wie digitalisering van de Drentse 
historische bronnen is belegd, en heeft men zicht op 
de mate waarin dit bedrag toereikend is om de ge-
stelde doelstelling te bereiken? Aanvullend hierop: 
heeft de provincie ook zicht op cofinanciering vanuit 
andere fondsen? 

De subsidie van € 422.692,-- is de jaarlijkse provinciale bijdrage aan het Drents 
Archief. Dit is bestemd voor zowel het wettelijk beheer van het historische provin-
ciearchief (waaronder foto-, film- en geluidarchief) als voor publieksbereik, zoals 
erfgoededucatie, groepsbezoek, www.alleDrenten.nl en de app AnnoDrenthe.nu. 
Voor het digitaal ontsluiten van (im)materieel erfgoed voor hergebruik door brede 
doelgroepen worden aanvullende projectsubsidies verstrekt. Focus ligt in 2017-
2018 bij de Koloniën van Weldadigheid: de projecten Paupers in kaart (2e fase) 
en Biografisch zoekportaal met community van nazaten zijn in voorbereiding res-
pectievelijk uitvoering. Het Drents Archief doet ook een beroep op andere fond-
sen, zoals het nationale programma Metamorfoze voor het digitaliseren van het 
jaarboekje Erica van de Maatschappij van Weldadigheid. 

PvdA 15 Begroting 2018, 6.2. Waarom wordt hierbij het Huus 
van de Taol exclusief als instrument tot behoud en 
bevorderen van Drentse taal benoemd? Hoe staat het 
bijvoorbeeld met het lectoraat meertaligheid (Duits/ 
Nederlands; Drents/Nederlands; N(i)edersaksisch/ 
Duits/Nederlands) bij Stenden? Is de 433.330 euro 
uitsluitend bestemd als subsidie aan het Huus van de 
Taol? 

De Drentse streektaalorganisatie Huus van de Taol krijgt in 2018 van ons een 
subsidie van € 384.330,--. Daarvoor levert het Huus een groot aantal verschil-
lende activiteiten die ten doel hebben de streektaal te behouden en te versterken.  
Naast bovengenoemde activiteiten werkt het Huus van de Taol samen met  
Stenden Hogeschool aan het project Bevordering Drents en Duits in het on-
derwijs. Voor dit project is in 2015 voor een periode van vier jaar (onze begro-
tingsjaren 2015, 2016, 2017 en 2018) separaat een bedrag van € 100.000,-- per 
begrotingsjaar beschikbaar gesteld. In 2015 kreeg Stenden Hogeschool van deze 
€ 100.000,-- een bedrag van € 70.000,-- en het Huus een bedrag van € 30.000,--. 
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is de volgende verdeling overeengekomen: 
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Stenden Hogeschool € 85.000,-- per jaar en het Huus € 15.000,-- per jaar. Van de 
€ 70.000,-- per jaar betaalt Stenden onder meer de projectleider van het project 
èn (voor één dag per week) de associate lector. 
De dekking van het bedrag van € 100.000,-- is in 2015 uit meerdere begrotings-
posten gehaald (besluitvorming op 18 februari 2015 tijdens de Commissieverga-
dering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)). Het gaat daarbij ener-
zijds om flexibele middelen binnen programma 4 (onderdeel cultuur) en anderzijds 
om de reserve Vitaal Platteland uit programma 7. 

PvdA 16 Begroting 2018, 7.3 Dynamisch Drenthe 
Laaggeletterdheid: Hoe staat met de uitvoering moni-
toring laaggeletterdheid lectoraat/practoraat en welke 
middelen worden hiervoor gereserveerd? 

Nog vóór de vergadering van de Statencommissie FCBE van 8 november 2017 
zult u een brief ontvangen over de uitvoering van de betreffende motie. 

PvdA 17 Begroting 2018, Paragraaf 2.1 (lokale heffingen): 
Wordt bij de raming voor de verwachte ontwikkeling 
van de opbrengsten van de opcenten ook rekening 
gehouden met de verduurzaming van het autobestand 
en de effecten die dit heeft op de MRB? 

Jaarlijks wordt op basis van het actuele autobestand per 31 december (verstrekt 
door de Belastingdienst) de raming meerjarig aangepast. Op basis van de ontwik-
kelingen in dat overzicht wordt de autonome groei van het autobestand ingeschat. 
In de huidige meerjarenraming is die groei op 0,5% geraamd. 

PvdA 18 Algemene vragen: 
Gevolgen Brexit: Hier en daar wordt gerefereerd aan 
de mogelijke gevolgen van de Brexit. Kan hier op 
hoofdlijnen wat meer duiding aan gegeven worden?  

In de Brexit-onderhandelingen van de afgelopen maanden heeft Theresa May 
duidelijk aangegeven, dat de Britten de intentie hebben om uit de interne markt 
van de Europese Unie (EU) te gaan. De vier vrijheden van de EU (kapitaal, goe-
deren, diensten en personeel) zullen in dat geval niet meer van toepassing zijn in 
relatie tot het Verenigd Koninkrijk (VK). Het is nog onzeker wat hier de exacte 
gevolgen van zijn, dit is mede-afhankelijk van het type Brexit deal dat gesloten 
wordt. Echter kan worden aangenomen dat de uittreding van het VK op twee  
vlakken consequenties zal hebben: 
1. Voor inwoners en vooral ondernemers in de provincie Drenthe 
Momenteel wordt er door ons verkend hoe de potentiele gevolgen van de Brexit 
het beste in kaart gebracht kunnen worden. Dit heeft als doel om bedrijven en 
industrieën in de regio te informeren, zodat zij zich goed mogelijk kunnen voorbe-
reiden op de gevolgen van de Brexit.  
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2. Voor de hoogte van de Europese fondsen 
Omdat het VK net als Nederland een nettobetaler is van het EU-budget, lijkt het 
zeer waarschijnlijk dat het totale EU-budget lager zal worden als gevolg van de 
Brexit. Dit heeft als consequentie dat wanneer dit gat in de EU-begroting niet met 
hogere bijdragen door de 27 overige lidstaten wordt opgevuld, budgetten die (ge-
deeltelijk) opgemaakt zijn uit EU-fondsen mogelijk lager zullen zijn vanaf 2020 
(wanneer het nieuwe Europees financieel kader 2020-2026 ingaat). Welke EU-
fondsen dit betreft is nog onzeker. Echter, omdat 40% van het totale EU-budget 
naar het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat, verwacht men in 
Brussel dat het GLB-budget lager zal worden vanaf 2020. Ook is de verwachting 
dat het Europees Structuurfonds en Investeringsfonds mogelijk anders worden 
ingevuld vanaf 2020. De ontwikkelingen hieromtrent worden nauwlettend gevolgd. 
Europa Decentraal is een geïdentificeerde partner waarmee de provincie Drenthe 
wil gaan onderzoeken hoe deze opgave het beste aangevlogen kan worden 

PvdA 19 Waaruit bestaat de Regio Zwolle precies? De Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 
twintig gemeenten in vier provincies (Gelderland, Flevoland, Overijssel en  
Drenthe). Binnen dit samenwerkingsverband werken onderwijs, ondernemers en 
overheden samen. Vanuit Drenthe zijn er drie Drentse gemeenten aangesloten: 
Westerveld, de Wolden en Meppel. In deze economisch sterke regio zijn een vijf-
tal sectoren sterk vertegenwoordigd: Agri & Food, Vrijetijdseconomie, Health, 
Kunststoffen en Logistiek. 
Zie ook: http://regiozwolle.info/over-regio-zwolle/ 

VVD 20 Nota van aanbieding 
Pag. 16 
Onderste regel 
'Om de loonsom omlaag te brengen, zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden': 
Wilt u deze zin toelichten? 
Hoeveel wilt u de loonsom omlaag brengen? Wat is de 
huidige loonsom en welke omvang van de loonsom 

Er zijn in de Voorjaarsnota 2016 afspraken gemaakt met uw Staten over de ver-
laging van loonsom tot 2021.  
De opgave in dit kader is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Via procesver-
betering, informatisering en een modern personeelsbeleid wordt gewerkt aan het 
vergroten van de interne doelmatigheid. 
Om deze opgave in personele zin te realiseren zijn een aantal flankerende maat-
regelen genomen, bijvoorbeeld het generatiepact, het programma groen voor grijs 
en het oplossen van complexe p-dossiers.  
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ziet u als gewenst? 
Graag zien wij een aantal voorbeelden van mogelijk te 
maken keuzes en het effect daarvan op de afname van 
de loonsom. 

Om het effect van deze maatregelen als goed werkgever te kunnen realiseren 
heeft u ons tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor organisatieontwik-
keling, ICT, groen voor grijs, frictiekosten en het generatiepact. 
De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven wordt ook mede bepaald door 
de beleidsopgaven en doelstellingen opgaven uw bestuur heeft opgedragen aan 
de organisatie. 
Hiervoor maakt de organisatie als onderdeel van het modern personeelsbeleid 
een strategische personeelsplanning. 

VVD 21 Begroting 2018, Pagina 54: 
DEO: storting risicoreserve Rev 
Fin 1 mio 
Tijdens de behandeling van de VJN heeft onze fractie 
voorgesteld dit bedrag van 1 mio ten laste te brengen 
van het weerstandsvermogen, dit om hierdoor maxi-
male ruimte te behouden in de operationele begroting 
(vrije ruimte). Graag ontvangen wij uitleg waarom u 
toch de hier vermelde keuze heeft gemaakt. 

Wij streven naar een ratio weerstandsvermogen die minimaal de kwalificatie 'ruim 
voldoende' heeft. Daaraan voldoen wij met onze norm van 1,52, die in de range 
van 1,4 – 2,0 ligt. Substantieel verlagen van de risicoreserve betekent dat wij  
onder die norm komen. Daarom is ervoor gekozen om de benodigde € 1 miljoen 
uit de vrije bestedingsruimte te halen. 
 

VVD 22 Begroting 2018, Pagina 54:  
Werkwijze na beëindiging van de DEO 
U geeft aan dat u de Staten wilt betrekken bij de te 
maken keuzes in relatie tot de DEO. Bent u voor-
nemens om dat nog in deze bestuursperiode te doen? 
Op welk moment kunnen wij hierover een voorstel van 
u ontvangen? 

Tekst:"…In lijn met hetgeen wij hebben afgesproken bij de Voorjaarsnota zullen 
de Staten worden betrokken bij de inzet met betrekking tot DEO na 2020…. " 
Eind dit jaar zal een voorstel over het toekomstperspectief van DEO aan uw  
Staten worden toegezonden. De staten worden nog deze bestuursperiode be-
trokken bij de te maken keuzes.  

VVD 23 Voortgangsverslag Investeringsagenda, Factsheet 
asbestdaken pagina 23/24 (bijlage). Alinea aandachts-
punten 
Is er voldoende sense of urgency? Er moet nog heel 
veel gebeuren t/m 2024. Welke mogelijkheden en mid-
delen ziet u om op te schalen en daarmee tegelijkertijd 

Op dit moment staan wij nog aan de voorkant van een proces. Een proces waarin 
een aantal producten moeten gaan bijdragen in de versnelling van de verwijdering 
van asbestdaken. Er is sense of urgency. Voorbeelden daarvan zijn de in no-
vember vast te stellen 'Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’. 
Daarmee is Drenthe de eerste provincie met een specifiek op de verwijdering van 
asbestdakenverwijdering gericht regeling. Ook met de ‘Verwachtingskaart asbest-
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een impuls te bieden aan werkgelegenheid in  
Drenthe? 

daken’ is Drenthe tot nu toe de enige provincie met een regiodekkend overzicht. 
Een digitale publieksversie gaat begin 2018 online. 
Voor de goede orde: er wordt al volop gesaneerd, mede door de aandacht die er 
is voor dit onderwerp. Met de beschikbare middelen uit de Investeringsagenda 
wordt hier een extra versnelling aan gegeven. Er worden goede stappen gemaakt 
in de samenwerking met de Drentse gemeenten. Er is al veel geïnvesteerd in de 
samenwerking, maar het proces heeft ook tijd nodig om zich te ontwikkelen.  
Er wordt gewerkt aan een verbreding van het Energieloket Drenthe met het  
domein asbestdaken. Dit moet begin 2018 worden geoperationaliseerd.  
Met bovenstaande zaken is Drenthe samen met provincies Limburg en Overijssel 
een van de koplopers. Een toename van de verwijdering van asbestdaken kan de 
komende jaren tot 2024 een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid geven 
zowel bij de verwijdering van het dak als bij het aanbrengen van nieuwe dakbe-
dekkingen – isolatie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de personeelscapa-
citeit bij sanerings- en bouwbedrijven. Door de aantrekkende economie zijn er 
signalen dat door de ruime keuze werkzoekenden niet direct in de asbest- en 
bouwbranche terechtkomen. Dit kan een remmende werking vormen in de ver-
snelling van de sanering van asbestdaken. 

VVD 24 Nota van Aanbieding pag. 6 
Begroting 2018, pag. 17 
Dynamische lobby-agenda 
U streeft naar focus in de lobby. Diezelfde formulering 
gebruikte u ook bij de begroting 2017 (pag. 15). Wat 
moet er gebeuren om focus in de lobby te realiseren? 
Is er iets veranderd in de dynamische lobby-agenda 
ten opzichte van een jaar geleden? Zo ja, welke ver-
anderingen betreft dat? 

Focus in de lobby betekent dat wij gericht een aantal onderwerpen kiezen waarop 
wij inzetten richting Den Haag en/of Brussel. Om een duidelijk verhaal en een-
duidig geluid vanuit Drenthe te laten horen moet er een keuze worden gemaakt op 
welke onderwerpen wij inzetten en welke niet. Dit hangt ook samen met de ont-
wikkelingen in de buitenwereld. Daarom spreken wij ook van een dynamische 
lobby-agenda. De ontwikkelingen in onze omgeving maken dat wij flexibel moeten 
kunnen handelen daar waar het gaat om het bereiken van onze doelen.  
In ons collegeakkoord zijn wij begonnen met een lobby top 10. Dit was een  
kapstok voor onze lobby-inzet op basis van eigen doelen. Vervolgens is het van 
belang dat wij onze doelen spiegelen aan de ontwikkelingen in de wereld. Dit kan 
ertoe leiden dat er andere onderwerpen bijkomen (of tijdelijk minder opportuun 
zijn). Sinds vorig jaar zijn wij bijvoorbeeld bezig met het verkrijgen van de krimp-
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status voor Zuidoost-Drenthe dus is dat een lobbyonderwerp geworden. Mo-
menteel maken wij op basis van het regeerakkoord een analyse of er nog aan-
passingen moeten plaatsvinden met betrekking tot onze lobby-inzet. 

VVD 25 Begroting 2018, Pagina 43 – 44. Par. 3.5 en 3.6 “Het 
beheren en onderhouden van wegen en vaarwegen op 
een afgesproken kwaliteitsniveau. 
Een jaar geleden heeft onze fractie aan u gevraagd om 
het te behalen kwaliteitsniveau specifieker te omschrij-
ven. Uw antwoord was toen dat de Provincie bezig 
was om assetmanagement in te voeren, waardoor u 
per afzonderlijke bezetting kunt bepalen wat de onder-
houdsstatus is en wat het gewenste onderhoudsniveau 
moet zijn. 
Graag ontvangen wij van u een update hoe het staat 
met het ingevoerde assetmanagement. De geformu-
leerde resultaten voor 2018 wekken bij ons nog niet de 
indruk dat deze nu substantieel specifieker zijn gefor-
muleerd. Graag ontvangen wij uw opvatting hier-
omtrent. 

Het invoeren van assetmanagement heeft geleid tot een aanpassing van de in-
richting van de begroting 2018 voor het in stand houden van de wegen en vaar-
wegen. De begroting is nu gedefinieerd naar en 4-tal bedrijfswaarden, te weten: 
mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Hiermee kan het areaal 
beter geduid worden naar maatschappelijke waarde. 

VVD 26 Begroting 2018, p33 en 36-38 Verbeteren Drents  
Imago. 
Twee vragen hierover: 
1: U formuleert een doelstelling, maar u verbindt hier 

geen budget aan. Wilt u dit toelichten. 
2: U verklaart een verschil van 500K t.o.v. 2017. In de 

begroting van 2017 (pag. 31) kunnen wij deze post 
echter niet terug vinden. Graag toelichting. 

 
 
 
1. Er is wel budget voor in het totale budget voor Marketing Drenthe voor 2018.  
2. Er was in 2016 sprake van een onderbesteding op deze middelen, en dus is 

destijds 500 k overgeheveld naar 2017. Dat is voor 2018 niet meer het geval. 

CU 27 Begroting 2018, pag. 33: wat verstaat u onder beeld-
bepalende en imagoversterkende evenementen, en op 
basis van welke criteria worden hierover keuzes ge-

Daaronder verstaan wij bijvoorbeeld het Pauperparadijs, maar op gebied van  
fietsen bijvoorbeeld de 'Drenthe 200'. 
Keuzes worden gemaakt op basis van onder andere de volgende criteria:  
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maakt? • Het is een toevoeging aan of onderscheidend van het bestaande toeristisch 
recreatieve aanbod; 

• Het project is qua schaalgrootte, uitstraling of verwachte bezoekersaantallen 
van bovenlokaal/provinciaal belang; 

• Het project genereert aantoonbaar effect op werkgelegenheid en bestedingen. 
CU 28 Heeft het regeerakkoord nog invloed op de hoogte van 

het provinciefonds, en daarmee op de meerjaren-
raming? 

De invloed van het regeerakkoord zal bepaald worden door de vertaling naar con-
crete plannen in de begroting van het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord staat, 
dat de normeringssystematiek (trap op, trap af) gehandhaafd blijft. Concrete be-
dragen zijn nu nog niet te geven; die verwachten we naar aanleiding van de Mei-
circulaire provinciefonds 2018 te weten te komen. 

CDA 29 Begroting 2018, Afrekening bereikbaarheidsprojecten 
Emmen, hierdoor valt 8,1 mln. vrij o.a. door Honds-
rugwegtunnel. Toevoeging vindt plaats aan Reserve 
RSP (4e begr. wijz. 2017), en blijft t/m dec 17 beschik-
baar voor Bereikbaarheid Emmen Atalanta. Hoe is 
hiermee in de begroting 2018 rekening gehouden, valt 
dit vrij als hiervan geen gebruik is gemaakt t/m dec 17? 
Het lijkt erop dat deze gelden in de 1e begr. wijz. 2018 
worden overgeboekt naar RSP bereikbaarheidspro-
jecten. Is dit dan breder dan alleen Emmen? 

Met de gemeente Emmen zijn in 2016 afspraken gemaakt over de inzet van de 
middelen voor IGO Atalanta ('overeenkomst aanpassing afspraken in het kader 
van samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta') en specifiek voor bereikbaarheid 
('Uitvoeringskader RSP bereikbaarheid'). Hierin is vastgelegd dat partijen de res-
terende bereikbaarheidsmiddelen beschikbaar houden tot uiterlijk  
31 december 2017. Wij zijn in gesprek met de gemeente Emmen om de overblij-
vende middelen weer in te zetten. Onder andere ruiling van wegen, opwaardering 
rondweg en verdubbeling N862. Dit jaar wordt een principebesluit van de  
stuurgroep hierover verwacht. 

CDA 30 Begroting 2018, Herstructureringsregeling ruimtelijke 
kwaliteit. Reservering vindt plaats in 4e begr. wijz. van 
605.000, te onttrekken aan reserve investeringsagen-
da. Is hierover besluitvorming gepleegd. 

Op 30 mei 2017 hebben uw Staten ingestemd met Statenstuk 2017-791. Hierin is 
een bedrag van € 1.150.000,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
Investeringsagendaproject 'Herstructureringsregeling ruimtelijke kwaliteit'. 
In de begroting is een kasritme verwerkt van € 545.000,-- in 2017 en € 605.000,-- 
in 2018. Dekking van de investeringsagendaprojecten vindt plaats door bijdragen 
uit de Reserve Investeringsagenda. 
Aanvullend hierop is in de Voorjaarsnota 2017 aangekondigd dat wij € 4 miljoen 
extra uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar willen stellen voor de uit-
voering van deze regeling. Deze extra bijdrage hebben we in de 2e Bestuursrap-
portage 2017 opgenomen met een kasritme van € 2 miljoen in 2018 en € 2 miljoen 
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in 2019. 
CDA 31 Voortgangsrapportage investeringsagenda. Zowel in 

aparte bijlage als in de 2e bestuursrapportage is een 
tabel opgenomen, deze geeft verwarring doordat er 
1 kolom is gehanteerd: "realisatie 2016 en 2017 tot en 
met augustus" met daarnaast de kolom 'raming 2017'. 
Dit leidt tot dubbeltellingen waardoor de aansluiting 
met het door PS beschikbaar gestelde bedrag niet 
meer is te maken. Wij stellen prijs op een verbeterde 
opstelling. Bent u het met ons eens? 

De tabel is samengesteld om een zo actueel mogelijk overzicht van uitgaven te 
geven, zodat uw Staten zowel de voortgang als de verwachting in de realisatie 
goed kan volgen. In de jaarrekening zal de tabel deze dubbelfunctie niet vertonen. 

CDA 32 Voortgangsrapportage investeringsagenda. Hierin 
wordt gerapporteerd over het risicomanagement m.b.t. 
de projecten uit de investeringsagenda. In de toelich-
ting is opgenomen dat de score bepaald wordt door de 
projectleider en de risicofunctionaris. Dit lijkt niet onaf-
hankelijk tot stand te komen. Klopt dat beeld? 

De monitoringsvorm is gekozen om een zo reëel mogelijk beeld  te scheppen over 
de voortgang. Dat beeld is opgebouwd volgens het vier ogen principe. Niet alleen 
om de betrouwbaarheid te verhogen maar juist om het leerproces te faciliteren. De 
monitoring is overigens basis voor het reguliere opdrachtgever-opdrachtnemer 
gesprek, dat een extra check geeft op de reële weergave. Wij kunnen daarnaast 
natuurlijk ons auditinstrument inzetten. 

CDA 33 Begroting 2018. In de paragraaf weerstandsvermogen 
en risicobeheersing vindt een opsomming plaats van 
mogelijke risico's. Een daarvan is de kans dat het 
doelvermogen om te kunnen voldoen aan de nazorg-
verplichting te laag zal zijn, hiervan wordt het financieel 
gevolg geschat op 25 mln. euro maximaal. Wanneer is 
dit voor het laatst getoetst, heeft het sleutelen en ver-
hangen van de borgstelling van de werkmaatschappij 
naar Attero Holding BV in combinatie met het amen-
dement van CDA en VVD t.a.v. de te hanteren reken-
rente, dit risico niet significant gemitigeerd? 

Het financiële risico in verband met het beheer c.q. de overdracht van het beheer 
van de nazorg zijn naar aanleiding van de besluitvorming over de eerdere sluiting 
van de stortplaats Wijster in 2016 naar beneden bijgesteld van € 50 miljoen naar  
€ 25 miljoen. 
 
Met de aanpassing van de borgstelling is de situatie/zekerheid weer op het niveau 
teruggebracht van voor de structuurwijziging binnen Attero. De rekenrente is een 
belangrijk onderwerp bij de evaluatie van de nazorgregeling waar voorstellen  
worden voorbereid voor verdere verbetering. 

CDA 34 Begroting 2018, Reserve opvang revolverend finan-
cieren: heeft bij de totstandkoming van de begroting 
2018 een actuele herbeoordeling van de risico's 

Het overzicht op de pagina's 130, 131 en 132 is tot stand gekomen na de beoor-
deling van alle verstrekte leningen/garanties bij het opstellen van de Begroting 
2018. Daarbij zijn geen aanvullende aanpassingen verwerkt, anders dan bij de 
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plaatsgevonden, en tot welke mutatie heeft dit geleid. 
De kern is natuurlijk, zijn de in deze reserve opge-
nomen stortingen nog steeds voldoende voor de speci-
fieke leningen waar deze betrekking op hebben. 

Jaarrekening 2016 al waren opgenomen. Wij schatten in dat de reserve nog 
steeds voldoende omvang heeft. 

 




