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Inleiding 

a. Algemeen 

De 2e Bestuursrapportage 2017 maakt deel uit van de afgesproken planning-en-controlcyclus 

voor 2017. Periodiek wordt daaraan de treasuryverantwoording toegevoegd. In de komende 

periode willen wij bezien of de losse treasuryverantwoording kan worden vereenvoudigd en 

kan worden opgenomen in de Bestuursrapportage zelf 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

Niet van toepassing. 

Advies  

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2017. 

2. Kennis te nemen van de 2e Treasuryverantwoording 2017.  

3. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa. 

4. Ermee in te stemmen dat de Voortgangsrapportage Europa vanaf nu alleen bij de jaarrekening 

wordt aangeboden. 

5. De 4e Begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

6. De 1e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 

 

Doelstelling uit de begroting 

8.1.6 Vrije bestedingsruimte. 

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvat-

tingen ten aanzien van financieel instrumentarium. 

Argumenten 

1.1.  Hierdoor kunnen uw Staten de voortgang van de uitvoering van het beleid monitoren. 

In de Bestuursrapportage geven wij informatie over afwijkingen die tussen 15 maart 2017 en 

1 september 2017 zijn opgetreden met betrekking tot de voortgang van de resultaatafspraken 

uit de Begroting, de behaalde successen, de highlights en de knelpunten, alsmede de financiële 

afwijkingen die gedekt moeten worden uit de vrije bestedingsruimte en reserves.  

 

2.1. Hierdoor kunnen uw Staten de voortgang van de treasury-activiteiten beoordelen. 

In de 2e Treasuryverantwoording verstrekken wij informatie over de voortgang van de  

treasury-activiteiten.  
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3.1. Hierdoor kunnen uw Staten de voortgang van de investeringen in Drenthe, de EU-bijdragen en  

Provinciale cofinanciering beoordelen. 

De Voortgangsrapportage Europa bevat informatie over de stand van de investeringen in  

Drenthe, de EU-bijdragen en provinciale cofinanciering. 

 

4.1. Hiermee voorkomen wij overbodige rapportages.  

In het Spelregelkader over de cofinancieringsreserve zijn met uw Staten afspraken gemaakt 

over de wijze waarop wij de besteding van de middelen uit de reserve inzichtelijk maken. De 

besteding van die middelen is gekoppeld aan projecten waarvoor de beoordeling en besluit-

vorming plaatsvinden via tenders, die per Europees instrument veelal slechts enkele keren per 

jaar worden georganiseerd. Het beeld van de besteding van de middelen van kwartaal tot  

kwartaal vertoont vaak weinig verschuivingen. Wij hebben de afspraak om bij de begroting, de 

bestuursrapportages en de jaarstukken te rapporteren over de voortgang van de besteding van 

de Europese middelen.  

 

5.1. Hierdoor wordt de Begroting 2017 geactualiseerd 

Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 4e Begrotingswij-

ziging 2017 wordt de Begroting geactualiseerd op basis van opgetreden financiële afwijkingen 

tussen 15 maart 2017 en 1 september 2017.  

 

6.1. Hierdoor wordt de Begroting 2018 geactualiseerd 

Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 1e Begrotings-

wijziging 2018 wordt de Begroting geactualiseerd op basis van opgetreden financiële 

afwijkingen met betrekking tot de Begroting 2018 die niet in de primaire Begroting 2018 zijn 

verwerkt.  

 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 
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Bijlagen  

1. 2e Bestuursrapportage 2017 

2  2e Treasuryverantwoording 2017 

3. Voortgangsrapportage Europa 

4. 4e Begrotingswijziging 2017 

5. 1e Begrotingswijziging 2018 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing.  

 

 

 

Assen, 13 oktober 2017 

Kenmerk: 41/3.3/2017002734 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

J.J. van Aartsen, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven ,secretaris 

 

wa/coll. 

 



Ontwerpbesluit   2017-809-1 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 13 oktober 2017, kenmerk 

41/3.3/2017002734; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2017. 

2. Kennis te nemen van de 2e Treasuryverantwoording 2017.  

3. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa. 

4. Ermee in te stemmen dat de Voortgangsrapportage Europa vanaf nu alleen bij de jaarrekening 

wordt aangeboden. 

5. De 4e Begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 

6. De 1e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 

 

 

 

Assen, 15 november 2017 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 , griffier , voorzitter 

 

wa/coll.  
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Voorwoord

Onder de noemer ‘Doen zit in onze natuur’ 
hebben we bij de presentatie van de begroting 2018 
aangegeven dat we ons vooral willen richten op de 
praktische uitvoering van het in de afgelopen jaren 
ontwikkelde beleid en de maatregelen die daarbij 
horen. Uiteraard hebben we ook in de afgelopen 
maanden al heel veel gedaan. 
In de Voorjaarsnota hebben we opnieuw de inves-
teringsagenda opgehoogd. Het provinciale aandeel 
in de projecten die we daarin hebben benoemd staat 
inmiddels goed op de rails. Zo hebben we de vraag-
bundelingsfase voor breedband voor heel Drenthe 
inmiddels voltooid. Het Binnenstadsfonds blijkt al 
na een half jaar goed aan te sluiten bij plannen van 
Drentse gemeenten. En met de investeringsagenda 
zijn we in staat om de Drentse koploperspositie op 
bijvoorbeeld het gebied van breedband, duurzame 
energie en toekomstgerichte landbouw te vergroten 
en uit te bouwen. 
Met de Drentse Ambassade in de week voor 
Prinsjesdag in Den Haag hebben we laten zien 
wat we in Drenthe allemaal doen. Ook waren we 
gastheer van het IPO-jaarcongres in Emmen en zijn 
we sinds juli voorzitter van het SNN. De zicht-
baarheid binnen de provincie is ook vergroot. Zo 
leverde de campagne ‘Mijn Drentse commissaris’ 
ruim 2200 reacties op uit de Drentse samenleving. 
We zijn gestart met het Noordelijk Innovatielab 
Circulaire Economie, waarin scholieren en 
studenten op een frisse manier kijken naar oplos-
singen voor vraagstukken van ondernemers en 
organisaties. We hebben onze toch al sterke positie 
als fietsprovincie vergroot met een maximale score 
in de kwaliteitsmonitor Fietsregio. Ook op dat 
gebied blijven we innoveren, zo heeft Emmen de 
landelijke primeur van het eerste bio-fietspad. De 
werkzaamheden aan de spoorboog in Coevorden 
en de reconstructie van de aansluiting Exloo 
op de N34 zijn afgerond. Tussen Gieten en De 
Punt hebben we de veiligheid vergroot door het 
aanbrengen van ribbelmarkering in de middenas 
van de weg. Op het gebied van ruimte ligt het werk 
voor de revisie van de omgevingsvisie op schema. 
Het koersdocument daarvoor is opgesteld. 

In het kader van het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer hebben we in samenwerking met 
waterschappen de eerste projecten opengesteld voor 
inschrijving.
We konden in onze rol als toezichthouder 
alle Drentse gemeenten complimenteren met 
de behaalde resultaten in de huisvesting van 
status houders. De uitvoering van het actieplan 
Energieneutraal Wonen is een jaar na de start vol 
op stoom. Met de uitvoering van deze energie-
agenda liggen we behoorlijk op koers. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van instrumenten als de 
groene afspraak regeling (voorheen Green Deals) 
en de Drentse Energie Organisatie (DEO) om te 
 investeren in een energieneutraal Drenthe. Wij 
zien grote kansen voor de ontwikkeling van een 
 noordelijke waterstofeconomie.
De beheerplannen Witterveld, Drents-Friese 
Wold & Leggelderveld, Zuidlaardermeergebied, 
Elperstroomgebied en Bargerveen zijn vastgesteld 
en onherroepelijk. In het Bargerveen is gestart 
met de bouw van de schaapskooi. De schaapskooi 
vormt een unieke combinatie van natuurbeheer en 
recreatie en toerisme in het gebied.
We hebben ruim 75 jonge boeren kunnen onder-
steunen met investeringen in duurzaamheid op 
hun bedrijf en in het kader van toekomstgerichte 
landbouw is een melkveeconsulent aangesteld 
voor het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen. 
Het nieuwe programma Podium Platteland is 
succesvol. De herhaling van het Pauperparadijs en 
ook nieuwe evenementen zoals Roegzand en Art of 
Wonder bereikten een groot publiek. Met We the 
North hebben we samen met andere Noordelijke 
overheden, landelijke erkenning verworven voor 
onze cultuuraanpak. De provincie Drenthe heeft 
zich aangesloten bij het initiatief ‘Nederland in 
Balans’ van vijf provincies met een krimpregio. 
Kern van het initiatief is een pleidooi voor een 
omvangrijke en langjarige investeringsimpuls in 
krimpregio’s. Daarmee kunnen de regio’s hun 
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samen-
leving ook op lange termijn waarborgen. Met 
de gemeenten in de regio Oost-Drenthe (Aa en 
Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden) 
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wordt gewerkt aan de uitwerking van de regio-
nale opgave. We hebben economisch gezien de 
wind weer in de rug. Niet alleen binnen de sociale 
pijler, maar ook vanuit het Herstructureringsfonds 
Ruimtelijke Kwaliteit, Impuls Volkshuisvesting, 
Binnenstadsfonds en mobiliteitspijlers (Anders 
Benutten) wordt de uitwerking van onze visie op 
leefbaarheid en krimp vormgegeven. 
Er komt een grootschalig onderzoek naar 
over erfbare armoede in de Drents-Groningse 
Veenkoloniën: armoede die van generatie op 

generatie overgaat. Het onderzoek moet leiden tot 
oplossingen om die vicieuze cirkel te doorbreken. 
De lange periode van de kabinetsformatie heeft ons 
er niet van weerhouden om volop door te werken 
aan het verbeteren van Drenthe. Dat zullen we ook 
in de komende periode, met het nieuwe kabinet 
hopelijk als goede bondgenoot, blijven doen. Want 
Doen zit in onze natuur!

College van gedeputeerde staten Drenthe
10 oktober 2017

Leeswijzer

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en 
financiële verantwoording over de uitvoering van 
het beleid en de begroting 2017 aan Provinciale 
Staten. In tegenstelling tot de begroting kijkt 
deze rapportage dus vooral terug en bevat het 
een begrotingsactualisatie voor 2017. Per speer-
punt worden, op de linker pagina, de highlights, 
successen en opgetreden knelpunten in de uitvoe-
ring van het beleid tot 1 september jl. vermeld. Op 
de rechter pagina worden de afwijkende beleids-
resultaten (oranje en rode rapportagesymbolen) uit 
de begroting toegelicht. Dit wordt in perspectief 
gezet door tevens te vermelden hoeveel resultaat-
afspraken op schema lopen (groene rapportage-
symbolen). Rode symbolen vragen om een oordeel 
van Provinciale Staten. Oranje vragen om aandacht 

van Provinciale Staten. Op dezelfde pagina worden 
ook de financiële afwijkingen genoemd die van 
invloed zijn op de vrije bestedingsruimte uit de 
begroting 2017 en verder. Deze financiële afwij-
kingen zijn vervolgens samen met de wijzigingen 
die worden gedekt uit reserves, baten en andere 
posten verwerkt in de 4e begrotingswijziging 2017 
en de 1e begrotingswijziging 2018, horende bij deze 
Bestuursrapportage. Dwars door alle program-
ma’s staan activiteiten die mogelijk zijn gemaakt 
dankzij de investeringsagenda. In een afzonderlijke 
paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang 
van de investeringsagenda als geheel. Aan het 
eind van deze rapportage wordt een recapitulatie 
gegeven van het actuele financiële meerjarenover-
zicht van de vrije bestedingsruimte, Algemene en 
Financieringsreserve. Tenslotte is nog een staat 
opgenomen met alle financiële afwijkingen horende 
bij deze 2e Bestuursrapportage 2017, die worden 
verrekend met reserves.
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Investeringsagenda

Highlights

In de Voorjaarsnota 2017 is de Investeringsagenda 
uitgebreid met € 25,5 miljoen tot € 95,5 miljoen. 
Daarbij zijn zes projecten aangegeven die voor 
een nadere uitwerking aan uw staten zijn/worden 
voorgelegd. Naar aanleiding van de behandeling 
van de Voorjaarsnota 2017 is afgesproken dat er 
in september een bijeenkomst tussen PS en GS 
wordt georganiseerd waarin de stand van zaken 
van de Investeringsagenda wordt besproken. 
Daarbij wordt ingegaan op het doelbereik van 
de projecten, de rol van de provincie in die 
projecten en de samenhang van de projecten in de 
Investeringsagenda. 

Successen

• De vraagbundelingsfase voor Breedband is voor 
heel Drenthe voltooid: 32 initiatieven werken 
aan investeringsplannen in 10 clusters, 5 zijn in 
uitvoering.

• De vraag naar de Bedrijvenregeling is zo groot 
dat er vooruitgelopen wordt op verwachte 
uitgaven in volgende jaren.

• De infrastructuurregeling voor fietspaden slaat 
dermate goed aan dat hiervoor intern meer 
budget beschikbaar is gesteld. 

• Het instellen van het Binnenstadsfonds in maart 
2017 heeft nu al tot concrete investeringsplannen 
geleid in Meppel en Hoogeveen.
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• Drenthe loopt door de projecten in de 
Investeringsagenda bij sommige issues op kop. 
Voorbeelden zijn: breedband, energie-investering 
in private woningbouw en toekomstgerichte 
landbouw. De koploperspositie betekent ook 
dat wij soms als eerste complexe en tijdrovende 
processen doorlopen.

Knelpunten

• Aanhaken van externe partijen is complex en 
vergt meer inzet en soms meer tijd

• Beperkte cofinancieringsmogelijkheden bij 
derden

• In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven 
in de gereserveerde en beschikbaar gestelde 
bedragen vanuit de investeringsagenda

Project Gereserveerd 

in 

Investerings 

agenda

Beschik

baar 

gesteld 

door PS

Behande ling 

in PS

Realisatie 

2016 en 

2017 t/m 

augustus

Raming 

2017

Raming 

2018

Raming 

2019

Raming 

2020

Breedband 9.000.000 9.000.000 672016 5.249.995 3.617.005 2.475.000 1.200.000  

Acquisitie en Dr IPR 7.000.000 7.000.000 14122016 3.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000  

Fietsprovincie 1 6.755.000 6.755.000 2892016 1.379.351 2.292.641 2.150.000 2.135.000  

Gebiedsontwikkeling GAE 6.550.000 6.550.000 672016 536.487 1.430.000 2.000.000 3.000.000  

Herstruct.fonds Rkwaliteit 1.150.000 1.150.000 3152017 105.000 605.000 545.000  

Energieneutraal wonen 6.500.000 6.500.000 862016 4.062.898 1.104.121 1.000.000 1.000.000  

Culturele investeringen 4.125.000 4.125.000 672016 936.975 2.735.000 1.390.000  

Toekomst van Veenhuizen 750.000  

Asbestdaken 3.500.000 3.500.000 1942017 2.803.730 3.000.000 350.000 150.000  

Binnenstadsfonds 13.000.000 13.000.000 832017 6.000.000 5.000.000 2.000.000  

GAE 13.800.000 13.800.000 3152017 13.800.000 13.800.000  

Sportvoorziening (IJsbaan) 5.000.000 5.000.000 1272017 5.000.000 5.000.000  

Toekomstgerichte landbouw 4.930.000 4.930.000 1272017 1.170.000 1.700.000 1.650.000 410.000

Vitaliteitsfonds vakantie

parken

6.500.000  

Impuls volkshuisvesting 2.000.000 15112017  

Herstructureringsfonds 4.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000  

vrije ruimte 940.000  

Totaal 95.500.000 85.310.000 36.874.436 45.753.767 19.610.000 14.135.000 410.000
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Doen
zit in onze natuur

Highlights

De afgelopen maanden hebben wij bewust gewerkt aan de algemene 
zichtbaarheid van onze provincie. Voorafgaand aan Prinsjesdag was 
Drenthe met de Drentse Ambassade alom vertegenwoordigd in Den 
Haag. Er waren veel activiteiten in het kader van het Prinsjesfestival, 
waarvan de provincie Drenthe dit jaar strategisch partner was. 
Vele bestuurders, ondernemers en andere belangstellenden hebben 
een bezoek gebracht aan een van de vier netwerkbijeenkomsten over 
Groene economie, Regionale regie op ruimte en energie, Landbouw 
van de toekomst en Grensoverschrijdend werken.

Ons verhaal ‘Doen zit in onze natuur’ is gestart. Hiermee willen we 
als provincie laten zien wat er in Drenthe gebeurt en wat de provincie 
daarin voor initiatiefnemers kan doen. Er is gekozen voor vier 
thema’s: energie, toekomstgerichte landbouw, cultuur en ondernemen.

Voor het provinciale initiatief ‘Vrouwen Kiezen’ zijn 24 ambassadeurs 
geïnstalleerd. Zij zijn ons visitekaartje en vertellen hierover met plezier 
en trots in hun netwerk en delen hun ideeën, ervaringen en praktijk-
voorbeelden met het brede publiek. Hun steun helpt om de doelen 
te behalen: het vieren van 100 jaar vrouwenkiesrecht, werken aan 
bewustwording onder mannen en vrouwen, en vrouwen stimuleren 
om politiek actief te worden.

Successen
• Europese projectenmarkt 

voor statenleden (Dag van 
Europa)

• Ontvangst Ausschuss 
Landtag Niedersachsen 
Het voorzitterschap van 
het SNN is per 1 juli in 
handen van Drenthe

• Bezoek rapporteur 
Comité van de Regio’s 
over start-ups

Knelpunten
• Tijdige  afdoening 

omvangrijke 
WOB-verzoeken

Speerpunt Samenwerkend Drenthe
Programma 1 
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Beleidsresultaten per status

 0  0  42

Het door Drenthe geformuleerde position paper over energietransitie 
en de positie van de regio in de Europese Energie Unie is vastgesteld 
in de Noordzee Commissie. Hiermee is steun verworven van veel 
andere regio’s voor de boodschap dat de regio’s een belangrijke rol 
hebben in de energietransitie, zeker waar het gaat om het verkrijgen 
en vergroten van draagvlak. Deze rol wordt nu nog te weinig door de 
EU erkend, met het position paper wordt geprobeerd hierin veran-
dering te brengen. Nu kan namens meerdere regio’s uit verschillende 
landen gesproken worden, waardoor de boodschap eerder wordt 
opgemerkt in Brussel.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 7.126.000

€ 2.913.000
21%

€ 9.000
47%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 20.000

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

Storting 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte          

Doelstelling: 1.2.02 Optimalisering info en positie PS 19.186 0 0 0 0

Voordeel(+)/Nadeel() 19.186 0 0 0 0
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Highlights

Wij hebben veel van de afspraken uit het bestuursakkoord 
‘Dynamisch en Ondernemend’ afgelopen maanden omgezet in beleid 
en concrete maatregelen. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie dat dit jaar is gestart op initiatief van de provincie is een 
verzamelpunt van kennis en ervaring, is gestart. Vanuit  verschillende 
perspectieven wordt gezamenlijk gezocht naar manieren van 
duurzaam gebruik van grondstoffen, energiearme productie en 
hergebruik van afval. In de oude gasfabriek in Meppel buigen 
studenten en scholieren zich bijvoorbeeld over vraagstukken van 
ondernemers en organisaties. 
 
Emmen heeft de landelijke primeur van het eerste bio-fietspad, een 
uniek project in het kader van het Nederlands-Duitse INTERREG 
VA project ‘Bio-Economie in de Non-Food Sector’. Het fietspad is 
gemaakt van biocomposiet en 100% recyclebaar. Gedurende twee 
jaar onderzoeken studenten van Stenden Hogeschool Emmen het 
fietspad op zaken als aanlegmethoden, levensduur, slijtage, fiets-
comfort, ecologie en kleurverandering. De samenwerking met de 
provincie Overijssel op economische thema’s  wordt op een infor-
mele wijze voortgezet. 
 
Drenthe behoudt het hoogste kwaliteitsniveau (5 sterren) voor de 
fietspaden en het routenetwerk en blijft hiermee in de topklasse. Dit 
heeft het Landelijk Fietsplatform bekend gemaakt, op basis van de 
tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio. De score was zelfs hoger 
dan in 2015, toen Drenthe ook al 5 sterren behaalde. Een prachtig 
resultaat, dankzij een goede samenwerking met onze partners, 
met een maximale score op het beheer en onderhoud, provinciale 
betrokken heid en van de route-informatie.

Successen
• Bedrijvenregeling is een 

groot succes
• Internet of Things 

 initiatief gelanceerd
• Grootste open 

Blockchainfestival van 
start gegaan 

• Platform ‘ikbendrents-
ondernemer.nl’ vernieuwd

•  Lancering van de 
Agenda Internationaal 
 ondernemen

• Toekomstbestendigere 
coöperaties door 
 clustering van breedband-
initiatieven

Knelpunten
N.v.t.

Speerpunt Economisch Drenthe
Programma 2
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Beleidsresultaten per status

 0  7  100

Afwijkende beleidsresultaten

 (2) Voor 50% van de witte adressen zijn aan initiatieven leningen 
toegekend en 30% van de witte adressen heeft breedband beschik-
baar: De verwachting is dat eind 2017 nog financierings aanvragen 
komen en dat voor 50% van de witte adressen dan financiering 
is aangevraagd. De daadwerkelijke toekenning zal waarschijnlijk 
begin 2018 plaatsvinden en is afhankelijk van de initiatieven en 
van andere financiers. Door fasegerichte uitrol en verkoop van 
abonnementen zal waarschijnlijk pas in 2018 30% van de witte 
adressen breedband hebben. 

 Duidelijkheid over het voortbestaan van het Breedband Platform 
na 2019: Wij willen het beschikbare budget in 2018 verhogen 
door het budget van 2019 naar voren te halen. Extra budget is 
nodig i.v.m. een meer sturende en versnellende rol van Verbind 
Drenthe. Hiervoor is in 2018 meer budget nodig.

 De eindevaluatie van het provinciale sectorplan ‘Vrijetijdseconomie 
Drenthe’ is vastgesteld en aangeboden aan PS: De uitvoering 
van een aantal maatregelen in het kader van het sectorplan loopt 
nog. Verwacht wordt dat het project pas eind 2017 formeel kan 
worden afgesloten. De eindevaluatie zal dan in het eerste kwartaal 
van 2018 aan PS kunnen worden aangeboden.

 Uitvoering TOP-programma (start, groei, innovatie en export): 
De Kamer van Koophandel is gestopt met de activiteiten voor dit 
programma. Omdat hiervoor een andere organisatie moet worden 
gevonden, treedt vertraging op.

 Een eerste aanzet voor de monitoring van de Economische Koers 
Drenthe is gereed: Uitvoering in 2018.

 Economische samenwerkingsagenda Overijssel in uitvoering 
(inclusief Regio Zwolle): De economische samenwerking met 
Overijssel wordt gecontinueerd, maar zonder formele samen-
werkingsagenda.

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

N.v.t.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 25.170.000

€ 19.497.000
77%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 732.000

€ 62.000
9%
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Highlights

Wij zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van sterke steden en 
een dynamisch platteland. We werken aan het verder terugdringen 
van het aantal verkeersslachtoffers. Door onze wegen veiliger in te 
richten en via campagnes de weggebruikers te wijzen op veiligheid in 
het verkeer.

De projectorganisatie ‘Publiek Vervoer Groningen Drenthe’ is gerea-
liseerd. Hieronder vallen alle vervoersvormen waarvan kinderen in 
het leerlingenvervoer en mensen met een Wmo-pas gebruik kunnen 
maken. Door de samenwerking tussen de Drentse en Groningse 
gemeenten en provincies en de afstemming met het openbaar vervoer, 
kan publiek vervoer op langere termijn goed en betaalbaar blijven 
worden aangeboden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaar-
heid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden.
 
Door het inzaaien van die soorten meerjarige bloemzaadmengsels 
(bij wijze van pilot) langs de Drentse Hoofdvaart bij de Norgerbrug 
en in twee bermstroken bij Smilde, wordt een bijdrage geleverd 
aan de uitvoering van de motie ‘Boerenlandvlinders’ en de motie 
‘Bijenbermen langs provinciale vaarwegen.. We streven naar ver  -
sterking van de biodiversiteit. Deze pilot wordt in 2018 geëvalueerd.

Afwijkende beleidsresultaten

 Besluitvorming over uitruil N391 en N862 en optimalisering 
stroomweg N391: Op 5 oktober 2017 is een   stuurgroepbijeenkomst. 
Doel: voorbereiding definitieve bestuurlijke besluitvorming

 Verdubbeling spoor Zwolle - Herfte incl. knoop Herfte: De aanbeste-
dingsprocedure is door ProRail in gang gezet, maar heeft te weinig 
aanbieders opgeleverd. ProRail kijkt naar mogelijke alternatieven.

 Toekomstbestendig Groningen Airport Eelde: Nog niet alle 
aandeelhouders hebben hun aandeel in de benodigde € 46 miljoen 
beschikbaar kunnen stellen.

 (2) Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017):  
Er is geen specifiek onderhoudsbeleid voor wegen. Onze kaders 
liggen grotendeels vast in algemene provinciale en landelijke beleids-
stukken (verkeer en vervoer, aanbestedingen, regelingen). Daarom 
wordt de komende periode een keuze gemaakt of het beleidsplan 
vervangen moet worden door een uitvoeringsplan. Daarnaast vraagt 
het opleveren van het beleidsplan, door de gewenste koppeling 
ervan aan het beheerskostenrapport, meer tijd dan voorzien.

Speerpunt Bereikbaar Drenthe
Programma 3

Successen
• Feestelijke opening van de 

Spoorboog in Coevorden 
en aansluiting Exloo 
(N34)

• Aanbrengen ribbelmar-
kering in middenas N34 
tussen Gieten - De Punt

• Invoering van duurzame 
bussen

• Extra spitstreinen Assen - 
Groningen

Knelpunten
• Toename verplicht te 

bestrijden exoten in 
bermen

• Explosieve toename van 
nesten eikenprocessierups
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Beleidsresultaten per status

 4  11  88 

 Vervanging verharding fietspaden Kloosterveen (F371B) en 
Nieuw Buinen (F379): Het onderhoud Fietspad N371 bij 
Kloosterveen (Assen) is afhankelijk van ontwikkelingen van de 
woonwijk. De werkzaamheden aan het fietspad langs de N379 
bij Nieuw Buinen worden gecombineerd met een ander deel van 
hetzelfde fietspad in 2018.

 Rapportage MIRT Onderzoek Anders Benutten en uitvoering 
van 3 pilots: Capaciteit personele inzet problematisch. Aandacht 
hiervoor in het eerstvolgende directeurenoverleg.

 (2) Ontwikkeling en exploitatie van de Vechtdallijnen 2018-2028 
(spoor)/Een vastgestelde Dienstregeling Openbaar Vervoer Bus 
2018: Op basis van het Verdeelbesluit BDU wordt de begroting 
aangepast. Dit heeft geen invloed op het beoogde resultaat.

 Bestemmingsplan Station Emmen Zuid onherroepelijk: Er is 
vertraging in de bestemmingsplanprocedure, in verband met het 
onderzoeken van een extra bewonersvariant. Diverse bewoners 
hebben aangegeven bezwaar te zullen indienen. Zodra het 
bestemmingsplan onherroepelijk is, zullen de werkzaamheden 
door ProRail worden aanbesteed en zal in 2019 gestart worden 
met de daadwerkelijk realisatie van de uitbreiding Emmen Zuid.

 Plan opwaardering N373 Roderesch: Voorbereiding schuift door 
naar 2018.

 (2) Handhaving huidig kwaliteitsniveau onderhoud: Het 
bestrijden van de eikenprocessierups heeft veel meer gekost 
dan afgelopen jaren. Door een flinke inzet is het gelukt om de 
Fiets4daagse zonder hinder van de eikenprocessierups te laten 
plaatsvinden. Daarnaast heeft een toename van klachten over 
begroeiing geleid tot extra werkzaamheden en kosten. De bestrij-
ding van het Jacobskruiskruid en de Japanse duizendknoop leidde 
tot extra kosten van de maaibestekken.

 Pilots autonome voertuigen: De pilot bij het Kamp Westerbork 
gaat waarschijnlijk niet door in verband met de storingsvrije zone 
bij de sterrenwacht (Astron). In 2018 wordt een pilot voor een 
andere locatie uitgewerkt.

 Afstemming Overijssel fietssnelweg Meppel-Zwolle: Zoals eerder 
gemeld hebben de provincie Overijssel en de gemeente Staphorst 
besloten om de fietssnelweg langs de A28 te wijzigen in een snel 
fietstraject over een bestaand tracé.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 78.129.000

€ 49.460.000
63%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 9.418.000

€ 3.860.000
41%

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

Storting 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte          

Doelstelling: 3.4.01 Regionale luchtvaartterreinen 49.867 30.156 30.156 30.156 30.156

Doelstelling: 3.5 t/m 3.6 Actualisatie kapitaallasten 41.948 0 0 0 0

Doelstelling: 3.5.03 Beheer & onderhoud fietspaden 52.500 0 0 0 0

Doelstelling: 3.5.05 Onderhoud  geb. ontsluitingswegen 285.500 0 0 0 0

Voordeel(+)/Nadeel() 345.919 30.156 30.156 30.156 30.156
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Highlights

Wij zetten ons in voor de veiligheid van onze inwoners, vooral waar 
het gaat om gaswinning.
Sinds de invoering van de gewijzigde Mijnbouwwet (1 januari jl.) 
reageren wij op ieder adviesverzoek inzake winningsplannen van de 
minister van Economische Zaken. De provincie zorgt voor inhou-
delijke afstemming tussen de adviserende decentrale overheden. 
Gezamenlijk is de minister gevraagd te zorgen voor landelijke rechts-
gelijkheid en een onafhankelijke afhandeling van schademeldingen bij 
alle mijnbouwactiviteiten.

ln algemene zin kan gesteld worden dat de chemische waterkwaliteit 
in Drenthe redelijk goed is, omdat het merendeel van de gemeten 
stoffen aan de normen voldoet. De ecologische waterkwaliteit is op 
de meeste locaties is nog matig of onvoldoende. Door verbeterde 
analysetechnieken is het bovendien mogelijk geworden om meer 
stoffen aan te tonen in het grond- en oppervlaktewater. De provincie 
stimuleert projecten, onder andere in het Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer, om de belasting met stoffen van het grond- en opper-
vlaktewater te verminderen. Provinciale Staten zullen worden 
geïnformeerd over de toestand van ons water en de nog uit te voeren 
maatregelen.

De Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak is opgesteld en 
wordt binnenkort aan PS voorgelegd.

Er is landelijk veel lof en belangstelling voor de ‘Expeditie naar 
Energieneutraal Wonen in Drenthe’. Enkele interessante pilots zijn:
• - de Drentse Energiebespaarlening, waarvan al 260 inwoners 

gebruik hebben gemaakt
• een gratis energieadvies voor kopers van een woning in Emmen
•  het energieneutraal maken van het appartementencomplex Ellen 

in Assen; de provincie staat borg voor de investering die de 
Vereniging van eigenaren pleegt namens alle bewoners.

Successen
• De revisie van de 

omgevings visie verloopt 
volgens plan

• Koersdocument opgesteld
• Drenthe voldoet aan de 

taakstelling van status-
houders

• Transformatie voor-
malige ontgronding 
Gasselternijveen tot 
zwemplas

• 5 Green Deals afgesloten.

Knelpunten
N.v.t.

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe
Programma 4 en 5 
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Beleidsresultaten per status

 2  4  88

Afwijkende beleidsresultaten

 Stappenplan invoering Omgevingswet 2019: De invoeringsdatum 
van de Omgevingswet is uitgesteld tot (naar verwachting) 1 januari 
2021. Het stappenplan wordt gebaseerd op de nieuwe ingangsdatum.

 Pilots regelruimte: Door latere invoeringsdatum van de Omgevings-
 wet wordt hieraan in een later stadium invulling gegeven.

 Actualisatie 17 gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s voor de 
grondwaterbeschermingsgebieden (inventarisatie van risico’s voor 
grondwaterkwaliteit bij een drinkwaterwinning): Het opleveren 
van het gebiedsdossier Assen-West en het uitvoeringsprogramma 
Drentsche Aa heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Als gevolg 
hiervan wordt de actualisatie van de 17 gebiedsdossiers later 
uitgevoerd. Overigens blijven we met deze planning binnen de 
landelijke IPO-afspraken om in 2018 op te leveren.

 Geactualiseerd provinciaal beleidskader mestvergisting: Het 
beleidskader zal in 2018 worden geactualiseerd.

 Actualisatie normering regionale wateroverlast in POV: De water-
schappen hebben meer tijd nodig voor het aangeven van norme-
ring van wateroverlast op kaart.

 Innovatiefonds Drentse Woningbouwcorporaties: Samen met de 
woningbouwcorporaties is besloten af te zien van een gezamenlijk 
innovatiefonds. Hiervoor in de plaats is een kennisuitwisselings-
platform ingesteld. Het daarvoor bestemde budget wordt voor 
andere onderdelen van de ‘Expeditie naar Energieneutraal Wonen 
in Drenthe’ ingezet.

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

Storting 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte          

Doelstelling: 5.3.05 Bodemsanering 550.000 0 0 0 0

Voordeel(+)/Nadeel() 550.000 0 0 0 0

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 25.977.000

€ 12.277.000
47%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 2.284.000

€ 624.000
27%
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Successen
• Innovatieagenda Drents 

Netwerk Bibliotheken 
2017-2020 ontwikkeld

• Programma We the North 
vastgesteld

• Start Trendbureau 
Drenthe (met o.a. 
de Onderwijs- en de 
Leefbaarheidsmonitor) 

• Aansluiting provincie bij 
de krimpregio’s en de visie 
in Nederland in Balans 

• Start onderzoek RUG 
naar overerfbare armoede 
in de Veenkoloniën 

• Motie Toegankelijk 
Drenthe succesvol uit  -
gevoerd

• Gestart met werkagenda 
in het Drentse zorgland-
schap

Knelpunten
N.v.t.

Highlights

Met het programma Natuurlijk Platteland zetten we in op sterke 
koppeling tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur. 
Voor de Natura 2000-gebieden Witterveld, Drents-Friese Wold 
& Leggelderveld, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied en 
Bargerveen zijn de beheerplannen vastgesteld en onherroepelijk 
geworden. In Bargerveen is gestart met de bouw van de schaapskooi. 
De schaapskooi vormt een unieke combinatie van natuurbeheer en 
recreatie en toerisme in het gebied.

Het programma Toekomstgerichte Landbouw is vastgesteld door 
PS. We hebben ruim 75 jonge boeren kunnen ondersteunen met 
investeringen in duurzaamheid op hun bedrijf en in het kader van 
toekomstgerichte landbouw is een melkveeconsulent aangesteld voor 
het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen.

De provincie Drenthe heeft zich aangesloten bij het initiatief 
‘Nederland in Balans’ van vijf provincies met een krimpregio. De 
motie ‘Drenthe actief tegen armoede’ van Provinciale Staten is uitge-
voerd door in overleg te gaan met gemeenten en stakeholders over 
een meer gezamenlijke aanpak van armoede, met specifieke aandacht 
voor kinderen in armoede. We zijn betrokken bij de oprichting van 
de Alliantie van Kracht tegen Armoede waarbij uitvoeringsorganisa-
ties de handen ineen slaan om de armoede samen aan te pakken.

De provincie Drenthe heeft diverse grootschalige evenementen 
geïnitieerd, zoals de theatervoorstellingen Het Pauperparadijs en 
Roegzand en het noordelijk jeugdtheaterfestival Art of Wonder. 
In aanloop naar de viering van het 200-jarig bestaan van de Koloniën 
van Weldadigheid wordt hard gewerkt aan de internationale 
beeldende kunstmanifestatie Into Nature 2018 en het muziek-
theaterspektakel WelStaat. Beide evenementen zijn opgenomen in het 
hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. 
 
Het programma Podium Platteland blijkt succesvol: 17 producties 
zijn ontwikkeld en in uitvoering, het budgetplafond is daarmee 
bereikt. Een van de meest succesvolle producties, ‘Thuis in 
Hoogeveen’ (theater met Syrische vluchtelingen), is door het lande-
lijke Fonds voor Cultuurparticipatie genomineerd voor de ‘Gouden 
C’, een prijs voor projecten die impact hebben, inspireren én innove-
rend zijn.

Speerpunt Energiek Drenthe
Programma 6 en 7 
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Beleidsresultaten per status

 0  5  106

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

Storting 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte          

Doelstelling: 6.3.02 RTV Drenthe 67.000 0 0 0 0

Voordeel(+)/Nadeel() 67.000 0 0 0 0

Afwijkende beleidsresultaten

 De uitkomsten van de cultuurmonitor zijn en worden benut voor 
beleidsontwikkeling: De eerste rapportage van de monitor is dit 
jaar beschikbaar en wordt in 2018 benut voor beleidsontwikkeling.

 Organiseren werkconferentie zorglandschap: Planning voorjaar 
2018

 Project Geelbroek in uitvoering: Er zijn aanvullende hydro-
logische onderzoeken uitgevoerd. Deze worden gedekt uit de 
ILG-reserve.

 Uitvoering geven aan Natura2000/PAS economische ontwikkel-
ruimte: Er is landelijk discussie over de houdbaarheid van het 
PAS-programma.

 Doorontwikkeling Greenport Noord Nederland,  uitvoering 
programma uitmondend in biobased projecten binnen de 
tuinbouw: Greenport als netwerkorganisatie is nog in ontwikke-
ling. Met de partners wordt gezocht naar de juiste vorm en welke 
ambitie daarbij past. 

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 89.685.000

€ 61.727.000
69%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 16.551.000

€ 9.398.000
57%
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Highlights

Informatieveiligheid is buitengewoon belangrijk voor de provincie. 
Er zijn extra technische maatregelen genomen ter beperking en 
voorkoming van cybercrime-bedreigingen zoals hacking, virussen 
en ransomware. Dit betreft onder meer verbeterde beveiliging van 
de gegevensuitwisseling met andere partijen en een 24-uurs monitor 
van ons netwerkverkeer door een gespecialiseerd bedrijf. Naast de 
technologische maatregelen zijn het menselijk bewustzijn en gedrag 
van minstens zo’n groot belang. Hiervoor is het project iBewust-
zijn opgestart, waarbij het management en alle medewerkers actief 
bewust worden gemaakt van de mogelijke bedreigingen en de 
effecten van eigen handelen.

Onze organisatie maakt een ontwikkeling door naar een opgave 
gestuurde adaptieve netwerkorganisatie. Onze opgaven bepalen 
de beschikbaarheid van mensen en middelen. Met strategische 
personeels planning streven we ernaar om de juiste mensen op de 
juiste plek te krijgen. We werken aan verjonging van de organisatie 
onder andere met de middelen voor ‘groen voor grijs’ ons trainee-
programma ‘Drentalenten’ en het Generatiepact waarover inmiddels 
met de bonden een akkoord is bereikt.

Het proces van bestellen en factureren is voor de gehele organisatie 
gedigitaliseerd. Dit resulteert in een snellere betaling. De testfase 
wordt binnenkort afgerond en begin 2018 wordt het proces voor de 
gehele organisatie uitgerold.

Successen
• CAO Provincies 

2017-2018 vastgesteld

Knelpunten
N.v.t.

Speerpunt Financiën en organisatie
Programma 8
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Beleidsresultaten per status

 0  2  78

Afwijkende beleidsresultaten

 Drenthe in Feiten en Cijfers: We zijn gestart met het project 
monitoring en sturingsinformatie. De eerste onderdelen die 
worden uitgewerkt zijn de deelprojecten Inventarisatieonderzoek 
monitoring (op basis van de begroting 2018) en het ontwerp van 
het framework voor monitoring. We lopen enige vertraging op 
doordat er meerdere projecten rond het sturen op opgaven lopen 
en een goede onderlinge afstemming nodig blijkt. Dit kost meer 
tijd dan verwacht.

 Persoonlijk leiderschap is sterker ontwikkeld: Ontwikkeling 
persoonlijk leiderschap krijgt in de loop van 2017 verder vorm en 
inhoud. Het accent ligt daarbij dit jaar op leidinggevenden. Door 
de hoeveelheid mutaties bij teamleiders vindt een aantal acties 
plaats in het najaar van 2017. Voor de komende jaren is ontwik-
keling van persoonlijk leiderschap voor alle medewerkers een 
belangrijk thema. Dit wordt ondersteund door de nieuwe CAO 
voor provincies.

Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte

Storting 2017 2018 2019 2020 2021

Vrije bestedingsruimte          

Doelstelling: 8.1.04 Vervroegde aflossing hypotheken 337.351 336.027 334.730 314.981

Doelstelling: 8.1.06 IBOI rente 65.748 0 0 0 0

Doelstelling: 8.2.05 Act. kap.lasten facilitaire zaken 19.303 0 0 0 0

Doelstelling: 8.2.08 Opbrengsten drukwerk 100.000 0 0 0 0

Doelstelling: 8.2.10 Dienstverleningsovereenkomst DM 17.250 51.500 51.500 51.500 51.500

Doelstelling: 8.2.10 DVO Prolander 44.000 44.000 44.000 0 0

Doelstelling: 8.2.10 Correctie kapitaallasten 0 0 0 0 360.000

Doelstelling: 8.2.10 Kapitaallasten informatiemanagement 99.974 0 0 0 0

Voordeel(+)/Nadeel() 346.275 241.851 240.527 283.230 96.519

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 116.154.000
€ 95.895.000

83%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 313.237.000

€ 242.077.000
77%
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Resultaat

Resultaat 2e Bestuursrapportage
Wij hebben geïnventariseerd welke financiële afwijkingen er optreden voor de begroting 2017 en latere 
jaren. De financiële afwijkingen worden volgens afspraak grotendeels vereffend met specifieke bestem-
mingsreserves. Na deze vereffening resteert het resultaat dat ten laste van de vrije bestedingsruimte komt 
en onder het kopje ‘Financiële afwijkingen vrije bestedingsruimte’ per speerpunt is vermeld in deze 
Bestuursrapportage. Deze resultaten zijn verwerkt in de 4e begrotingswijziging 2017 en 1e wijziging op 
de begroting van 2018. In deze paragraaf geven wij tevens een recapitulatie van alle mutaties uit deze twee 
begrotingswijzigingen die worden vereffend met reserves. Alle financiële afwijkingen worden in detail in 
de begrotingswijzigingen behorende bij deze Bestuursrapportage toegelicht.

 Tabel 1

  2017 2018 2019 2020 2021

Saldo lasten (+=nadeel) 12.905.412 12.934.900 20.942.850 6.139.980 66.363

Te vereffenen met reserves (+=storting) 12.402.870 12.662.893 20.672.167 5.826.594 0

Resultaat (vrije bestedingsruimte) (+=voordeel) 502.542 272.007 270.683 313.386 66.363

Verwerking resultaat 2e Bestuursrapportage en vrije bestedingsruimte

Het resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 502.542,-- positief in 2017, doorlopend naar 
een voordeel van € 66.363,-- in 2021. Het grootste aandeel in het voordeel van 2017 is het voordeel 
op de bodemsanering van € 550.000,-- (doelstelling 5.3.05). Voor een verdere detaillering van het 
 resultaat verwijzen wij u naar de toelichtingen op de speerpunten, de 4e begrotingswijziging 2017 en de 
1e begrotings wijziging 2018.

Tabel 2

Resultaat per speerpunt 2017 2018 2019 2020 2021

Samenwerkend Drenthe 19.186 0 0 0 0

Bereikbaar Drenthe 345.919 30.156 30.156 30.156 30.156

Ruimtelijk Drenthe 550.000 0 0 0 0

Energiek Drenthe 67.000 0 0 0 0

Financiën en Organisatie 346.275 241.851 240.527 283.230 96.519

Voordeel(+)/Nadeel() 502.542 272.007 270.683 313.386 66.363

Het resultaat wordt overeenkomstig de financiële strategie onttrokken aan de vrije bestedingsruimte. 
Het geactualiseerde financieel perspectief is in onderstaande tabellen weergegeven. Voor het schetsen van 
het financieel perspectief zijn de startpunten de voorjaarsnota 2017 en de primaire begroting 2018. 

Tabel 3

Vrije bestedingsruimte 2017 2018 2019 2020 2021

Uitgangspositie 825.168 2.133.179 581.553 4.900.221 14.608.046

Resultaat 2e Berap 502.542 272.007 270.683 313.386 66.363

Eindbedrag 322.626 1.861.172 310.870 4.586.835 14.674.409

Meerjarenperspectief
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Mutaties in baten en lasten per product die worden vereffend met reserves

De volgende tabel geeft de wijzigingen in de baten en lasten per doelstelling uit de begroting weer die 
worden vereffend met reserves. Zij hebben geen invloed op het saldo en de vrije bestedingsruimte en 
worden dus ook niet bij de financiële afwijkingen per speerpunt vermeld. In de tabel is per doelstelling uit 
de begroting aangegeven met welke reserve de verrekening heeft plaatsgevonden. De detailbeschrijving 
daarvan is opgenomen in de 4e begrotingswijziging 2017 en de 1e wijziging 2018 (2e Bestuursrapportage).

Overzicht mutaties in reserves (Tabel 4)

Storting 2017 2018 2019 2020

Bijdrage aan Saldireserve        

Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE 500.000 0 0 0

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant voor Werk 0 0 100.0000 0

Doelstelling: 2.4.01 Breedband 0 0 150.000 0

Doelstelling: 4.2.03 Zoetwatervoorzieningen 506.321 0 0 0

Doelstelling: 5.1.02 Stimuleren van windenergie 339.131 0 0 0

Doelstelling: 6.1.05 Culturele investeringen, investeringsagenda 981.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer        

Doelstelling: 3.1.01 Kapitaallasten regionaal netwerk Vervoer 367.966 0 0 0

Doelstelling: 8.3.01 Opheffen reserve N34 5.873.076 0 0 0

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket        

Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen Centrum 8.181.924 0 0 0

Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid EmmenCentrum (RSP) 150.000 0 0 0

Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 3.372.771 2.565.225 0 0

Doelstelling: 3.7.04 Verbetering spoorlijn RSP 6.450.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34        

Doelstelling: 3.1.02 Storting budget (2017) onderhoud N34 500.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren        

Doelstelling: 8.1.04 Premie revolverend financieren 30.000 0 0 0

Doelstelling: 8.1.04 Rente 120.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve natuurbeleid        

Doelstelling: 7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 739.153 0 0 0

Doelstelling: 7.2.06 PAS 428.598 0 0 0

Doelstelling: 7.2.07 (baten) Baten grondverkopen 743.852 0 0 0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en 

vaarwegen

       

Doelstelling: 3.5.04 Onderhoud fietspaden 146.257 0 0 0

Doelstelling: 3.5.06 Beheer en onderhoud gebiedsontsluitingswegen 263.000 0 0 0

Doelstelling: 3.5.08 Beheer en onderhoud stroomwegen 90.000 0 0 0

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer        

Doelstelling: 3.1.01 Realiseren regionaal netwerk vervoer. 102.918 0 0 0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)        

Doelstelling: 8.3.01 IBOI rente 2017 65.748 0 0 0

Totaal Storting 29.820.219 2.565.225 1.150.000 0 19



Onttrekking 2017 2018 2019 2020

Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur        

Doelstelling: 2.2.02 Goed vestigings en leefklimaat 2.700.000 0 0 0

Bijdrage van Saldireserve        

Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE 0 0 500.000 0

Doelstelling: 2.4.01 Breedband 0 150.000 0 0

Doelstelling: 4.2.03 Middelen Deltafonds zoetwater 0 506.321 0 0

Doelstelling: 5.1.02 Inrichting gebiedsfonds DMOM 0 339.131 0 0

Doelstelling: 6.1.05 Culturele investeringen 0 981.000 0 0

Doelstelling: 2.2.04 Versterking econ. structuur ZO (Vierkant v. Werk) 1.000.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel  De Punt        

Doelstelling: 3.6.01 Onderhoud vaarweg Meppel  De Punt 36.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34        

Doelstelling: 8.3.01 Opheffen reserve N34 5.873.076 0 0 0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket        

Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen Centrum 0 8.806.666 9.475.628 0

Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 0 0 5.046.539 4.393.830

Doelstelling: 3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle Emmen 0 1.650.000 4.800.000 1.432.764

Bijdrage van Reserve vitaal platteland        

Doelstelling: 7.3.01 Integrale aanpak krimp en leefbaarheid 0 250.000 0 0

Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG        

Doelstelling: 7.2.01 Afwikkeling projecten ILG 12.228 0 0 0

Bijdrage van Reserve vitaal platteland        

Doelstelling: 7.3.01 Gemeentelijke bijdragen Leader ZO & ZW 330.000 0 0 0

Doelstelling: 7.3.01 Recreatietoeslag SBB 250.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve natuurbeleid        

Doelstelling: 7.1.01 Versterken toekomst gerichte landbouw 223.816 0 0 0

Doelstelling: 7.2.05 Nieuwe contracten natuurbeheer 5.051.100 0 0 0

Doelstelling: 7.2.07 Obstakelvrij maken grond t.b.v.. NNN 1.085.063 0 0 0

Doelstelling: 7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. NNN 251.066 0 0 0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda        

Doelstelling: 4.1.02 Herstructureringsregeling 605.000 2.545.000 2.000.000 0

Totaal Onttrekking 17.417.349 15.228.118 21.822.167 5.826.594

De grootste mutaties treden op door het actualiseren van de baten en lasten voor de verschillende jaren van 
RSP-projecten, de meerjarenraming voor projecten uit de Investeringsagenda en de bijzondere lasten 2017 
voor natuurbeheer. 
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Verloop Reserve algemene doeleinden en Financieringsreserve.

Onderstaande tabellen geven de stand van de Reserve voor algemene doeleinden en de Financierings-
reserve weer. In beide reserves hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. 

Reserve algemene doeleinden (tabel 5)

Verloop Reserve algemene doeleinden 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo aanvang jaar 5.271.921 3.496.972 3.496.972 3.496.972 3.496.972

Jaarrekening resultaat 2016 1.774.949        

Saldo per 31/12 3.496.972 3.496.972 3.496.972 3.496.972 3.496.972

Financieringsreserve (tabel 6)

Verloop Financieringsreserve 2017 2018 2019 2020 2021

Saldo aanvang jaar 60.737.169 56.570.462 53.470.462 56.370.462 64.270.462

Begrote onttrekking (begroting 2018) 5.100.000 9.100.000 9.100.000 5.100.000 5.100.000

Begrote toevoeging (begroting 2018) 933.293 6.000.000 12.000.000 13.000.000 13.000.000

Saldo einde jaar 56.570.462 53.470.462 56.370.462 64.270.462 72.170.462

21



22



Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie o.a. Remco den Arend, Reyer Boxum,
Hans Dekker, M. Hoving en M.J. de Jong.
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2e Treasuryverantwoording 2017 
 
Wat wordt er besproken in de paragraaf ? 
In deze paragraaf wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) op voornamelijk de overtollige liquide 
middelen beschreven. Er wordt een korte terugblik gegeven, maar ook worden de verwachtingen en 
inschattingen van toekomstige ontwikkelingen geschetst. Tot slot komt het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille aan bod.  
 
Wat is treasury 
Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk 
aantrekken van eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van: 

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

• Tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke 
taak. 

Tevens is het belangrijk dat de risico's die verbonden zijn aan deze activiteiten continu beheerst 
worden. De overtollige liquide middelen die niet voor de uitoefening van de publieke taak ingezet 
worden, moeten worden aangehouden bij het ministerie van Financiën. Dit kan in de vorm van een 
rekening courant of het plaatsen van (meerjarige) deposito's. Ook kunnen er onder voorwaarden 
leningen verstrekt worden aan mede-overheden (waarmee geen toezichtsrelatie bestaat), het 
zogenaamde onderling uitlenen. Uitzonderingen op verplicht schatkistbankieren zijn wettelijk bepaald 
(bijvoorbeeld het Nazorgfonds). 
Tot de treasury activiteiten behoort ook het beheren en uitvoeren van de overeenkomsten inzake 
uitgezette middelen met financiële ondernemingen die voor 4 juni 2012 zijn aangegaan. Deze 
overeenkomsten worden gerespecteerd en mogen aflopen onder de voorwaarden zoals die voor 
eerder genoemde datum van kracht waren. 
 
Wat willen wij bereiken? 
De provincie Drenthe heeft een behoudend beleggingsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat niet het hoogste 
rendement wordt behaald. Het risicoprofiel kan getypeerd worden als risicomijdend en defensief. Met 
inachtneming van dit profiel en de beperkingen vanuit het wettelijk kader, is ons beleid vooral gericht 
op minimalisatie van de kosten en beperken van risico’s en slechts in beperkte mate in optimalisatie 
van de opbrengsten. 
 
Wat zijn onze belangrijkste kaders? 
De belangrijkste kaders voor de uitoefening van de Treasuryfunctie zijn de Provinciewet, Wet 
financiering decentrale overheden (wet FIDO), Regeling schatkistbankieren decentrale overheden, 
Besluit begroting en verantwoording (BBV), Financiële verordening provincie Drenthe, het Kader 
revolverend financieren, overige ministeriële regelingen en afspraken met de treasurycommissie. 
Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle worden voldaan. In 
de provinciewet is vastgelegd dat er in de planning en controlcyclus verantwoording wordt afgelegd 
over het gevoerde provinciale beleid. Er is voorgeschreven dat in de Financieringsparagraaf het 
treasurybeleid aan de orde komt. Een belangrijk onderdeel hierbij is risicobeheer. Onder risicobeheer 
wordt verstaan inzicht krijgen in de omvang van het risico, de gevolgen van dat risico afwegen en 
indien nodig beheersmaatregelen treffen. 
 
Wat gaan wij daarvoor doen? 
In het vervolg van deze paragraaf schetsen we op basis van onderstaande balansposten de huidige 
stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de treasury.   

• Activa: Lening aan openbare lichamen; 



• Activa: Overige verstrekte langlopende leningen; 
Daarna wordt een overzicht gegeven van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van 
de gewaarborgde geldleningen en de garantstellingen. Tot slot wordt er ingegaan op de meer 
specifieke treasuryactiviteiten en ontwikkelingen 
 
Activa: Lening aan openbare lichamen  
Onze portefeuille inzake het schatkistbankieren is ongewijzigd gebleven. 
     
Naam (* € 1.000,--) Einddatum Rente Stand Lening 

1-08-2017
Gemeente Smallingerland 02-09-19 0,75 5.000

Gemeente Maassluis 01-12-19 0,51 7.000

Gemeente Oosterhout 06-02-20 0,38 5.000

Gemeente Ettenleur 26-06-20 0,41 10.000

Gemeente Velsen 16-09-24 1,58 10.000

Gemeente Amsterdam 11-12-24 1,20 10.000

Totaal Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) 47.000
 

 

Activa: Overige verstrekte langlopende leningen 
Contracten en beleggingen aangegaan voor 4 juni 2012 mogen buiten de schatkist worden 
aangehouden. Deze portefeuille is ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage ongewijzigd gebleven. .  
     
Naam (* € 1.000,--) Einddatum Rente Stand Lening 

1-08-2017
Rabobank 3,5% 99,27% 17-10-18 3,50 7.000

Rabobank coupon 4,125% 99,43 12-01-21 4,12 10.000

NWB coupon 3,5% 95,59 14-01-21 3,50 10.000

Totaal Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar 27.000

 

Provinciale Staten kan voor de uitoefening van de publiek taak leningen of garanties verstrekken aan 
een onderneming om een provinciaal doel te halen. Hierna wordt een overzicht gegeven van de 
langlopende, niet verhandelbare vorderingen die een looptijd hebben van meer dan een jaar.  
 
     
Naam (* € 1.000,--) Einddatum Rente Stand Lening 

1-8-2017
Medewerkers provincie Drenthe 10.923

Totaal Hypotheken 10.923

St. Energy Challenges 15-12-20 2,000 373

Breedband De kop van Roderwolde 16-07-34 1,092 2.100

Breedband Eco-Oostermoer 18-02-36 1,560 200

Coöperatie Het Drents Collectief UA 06-11-22 0,000 638

Bio Energy Hartlief_lammerts BV 31-12-22 0,600 157

Landbouwbedrijf De Jong 03-12-25 0,960 89

Maatschappij van Weldadigheid 11-01-36 2,000 902

Breedband De Wolden 22-12-37 0,798 3.029

Breedband Noordenveld Zuid-West(wit) 31-12-37 0,810 2.480

Breedband Noordenveld Zuid-West  (grijs) 31-12-37 3,990 270



Breedband Sterk Midden Drenthe (wit) 31-12-37 0,703 2.308

Breedband Sterk Midden Drenthe (grijs) 31-12-37 3,970 846

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD) 15-12-18 6,500 150

Totaal Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 13.542

RTV Drenthe 31-12-27 4,000 2.371

Via Nationaal Restauratiefonds 1.766

Gemeente Emmen (DPE Next) 01-01-37 3,000 5.700

Zonneleningen SVN 6.700

Prolander 1-1-2020 0,000 1.400

Pro rata aandeelhoudersvergadering 
Tranche D Enexis 

30-09-20 7,200 317

Totaal Verstrekte overige geldleningen 18.254

Bruglening Enexis tranche D 30-09-20 7,200 7.984

Totaal Leningen aan (Deelnemingen) 7.984

Totaal Overige verstrekte langlopende leningen 50.703

 
In de afgelopen periode hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan: 
Hypotheken 
Per 1 augustus 2017 stond er nog circa € 11 miljoen uit aan hypotheken bij medewerkers van de 
provincie. Vanaf 2007 worden er geen nieuwe hypotheken meer verstrekt. Door toegenomen 
complexiteit in fiscale wet- en regelgeving, hogere eisen ten aanzien van zorgplicht voor financiële 
instellingen, de wens voor meer flexibiliteit in arbeidsvormen bij de provincie en tot slot 
onmogelijkheden om ook maar iets te laten aanpassen in bestaande leningen, heeft geleid tot het 
verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheid om de bestaande portefeuille versneld af te 
bouwen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is besloten vervroegde aflossing van 
hypotheken te stimuleren. Een voorzichtige inschatting is dat circa 85% van de bestaande leningen per 
31-12-2017 geherfinancierd zal zijn. Op basis van deze aanname zijn de rentebaten met 85% 
afgeroomd. De kosten van omzetting schatten we op circa € 100.000,-- wat gedekt kan worden uit HRM 
budget. 
 
Prolander 
Met terugwerkende kracht is in de vorm van voorfinanciering een lening verstrekt aan Prolander ad € 
1.866.594,--. Inmiddels is 466.594,-- afgelost. De lening loopt af op 1 januari 2020. 
 
Stichting Energy Challenges en Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD) 
Beide partijen hebben aangegeven niet aan hun formele betalingsverplichting te kunnen voldoen. 
Inmiddels zijn met deze partijen gesprekken gestart die moeten leiden tot een voor beide partijen 
acceptabele en reële  wijziging van de leningsvoorwaarden. Overigens is dit bedrag in de reserve 
revolverend volledig voorzien.  
 
Breedband leningen 
In het Statenstuk 2016-379 Investeringsagenda, onderdeel Breedband is totaal € 9 miljoen toegezegd 
voor Breedband. Het doel is om in het voorjaar van 2019 (einde huidige collegeperiode) tegen een 
acceptabele prijs in geheel Drenthe breedband beschikbaar te hebben dat minimaal voldoet aan de 
Europese norm voor Next Generation Access, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 
innovaties die via breedband beschikbaar zijn en komen. De verstrekking van leningen aan de diverse 
Breedband coöperaties is hierdoor in volle gang.  
Op 20 december 2016 is er een nieuwe overeenkomst met de Coöperatie De kop Breed U.A. 
afgesloten. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is de eerder op 17 augustus 2015 afgesloten 
overeenkomst vervallen. De oorspronkelijke lening van € 2118.000,--met een rentepercentage van 



1,44%  is in de nieuwe overeenkomst verhoogd naar € 2.300.000,-- met een rentepercentage van 
1,092%. 

 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Gewaarborgde geldleningen 
 
De gewaarborgde geldleningen betreffen leningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de 
gezondheidszorg. Het gaat veelal om borgstellingen ontstaan in de jaren zeventig en tachtig.  
 
 

 

Bedragen x € 1.000,- Gewaarborgd tot  Oorspronke -
lijk bedrag  

Waarvan door 
de provincie 
gewaarborgd 
per 1-8-2017  

Door wie is de lening aangegaan     

St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-11-19 454 30 

St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-04-20 839 112 

Lentes Groningen (St.GGZ Groningen)  01-11-21 4.112 425 

Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe)  03-12-24 3.950 846 

St Interzorg Noord Nederland  20-06-18 998 0 

  10.353 1.413 

 

Overige garantstellingen  
In de afgelopen maanden is de afgegeven garantstelling aan de Triodosbank gewijzigd. De 
garantstelling bedroeg maximaal € 800.000,-- en is verhoogd naar € 1.200.000,--. Deze wijziging was 
nodig omdat de Triodosbank een groter deel van de financiering van het project de Lariks (renovatie 
c.q. het transformeren van woningen zonder energierekening) op zich gaat nemen. De Triodosbank 
wilde alleen instemmen met een uitgebreidere financiering als de provincie garant zou staan. De 
daadwerkelijke garantie zal naar verwachting in de komende maanden afgegeven worden, zodra de 
financiering door Triodos ook daadwerkelijk vertsrekt gaat worden aan de VvE Ellen. 
 

Overige Garantstellingen    Garantstelling x € 
1.000,- 1-08-2017 

Sectorplan Vrijetijdseconomie tot 31-10- 2017 640 

Sectorplan Grenzelooswerken  2017 1.045 

Triodosbank  Max. 1.200 

St. Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) 
garantie “Expeditie naar energieneutraal wonen 
in Drenthe” 

 Max. 100 

Totaal   Max. 2.985 



  
 
Treasury activiteiten en ontwikkelingen 
In onderstaande tabel is de treasuryportefeuille per 1 augustus  2017 opgenomen en de prognose van 
de portefeuille per 31 december 2017. 
 

Bedragen x € 1.000   
Stand  

1 aug 2017  
Prognose  

31-dec-2017  

Kortlopende uitzettingen  Rijk Schatkistpapier  204.083 191.183 

Langlopende uitzettingen  
Obligaties/Deposito's 
aangegaan voor 4 juni 2012 26.501 26.501 

Langlopende uitzettingen  

Decentrale overheden 
(onderling 
schatkistbankieren)  47.000 47.000 

Totaal   277.584 264.684 

 
De langjarige uitzettingen vallen vrij in de periode tot en met 2024. In bijgaande grafiek is dit in beeld 
gebracht.  
 

 
 

Rente ontwikkeling  
De Euribor, het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's 
verstrekken, is een belangrijke graadmeter voor de korte rente. Dit tarief is vanaf mei 2015 negatief. Het 
tarief voor 10-jaars leningen geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de rente voor langere 
looptijden. Het rente verloop van het 3-maands schatkistpapier, de 3-maands Euribor en de 10-jaars 
schuldbewijzen van de Nederlandse staat (lange termijn) geven het volgende beeld: 



 
De rente op de wat langere termijn lijken weer iets op te lopen, maar het blijven lage percentages. De 
verwachting is wel dat door het aantrekken van de economie de vraag naar geld toe zal nemen en deze 
rentestijging door zal zetten. Echter over de termijn en het tempo waarin dit plaats zal vinden is weinig 
te zeggen. Het zal vooralsnog weinig effect op onze treasury opbrengsten hebben. 
 
In de wet Financiering decentrale overheden is bepaald dat de rente op de rekening courant of de rente 
op een deposito bij de staat niet lager dan nul kan zijn. De raming van de rentebaten in onze begroting 
is gebaseerd op de rente opbrengst van de reeds verstrekte leningen. 
 
Risico’s  
Het wettelijk kader bepaalt dat in de voorgeschreven Financieringsparagraaf aandacht geschonken 
dient te worden aan Kasgeldlimiet, Rente risiconorm, Valutarisico's, Kredietrisico's, Liquiditeitsrisico's en 
Koersrisico's. In de volgende tabel zijn deze risico's beschreven, de risico inschatting weergegeven en 
de bij bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen. 

Risico  Omschrijving risico  Risico inschatting  Beheersmaatregel  
Kasgeldlimiet 
kortlopende 
schulden 

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

Nihil. We zullen in 2017 voldoen aan 
deze limiet, omdat we geen 
kasgeldleningen hebben en 
zullen aantrekken. 

Renterisiconorm - 
langlopende 
schulden 

Het renterisico op 
langlopende 
schulden mag de 
wettelijke 

Nihil Er zijn geen langlopende 
leningen afgesloten.  



renterisiconorm niet 
overschrijden. De 
grondslag is 20% van 
het begrotingstotaal. 

Valuta risico's Ontstaan door 
schommelingen in 
wisselkoersen 

Nihil Er heeft geen belegging 
plaatsgevonden.  

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

In de afgelopen jaren zijn 
de ratings van de Rabo en 
BNP Paribas gedaald 
waardoor ze thans niet 
meer aan de minimale 
rating voldoen. Overigens 
waren op het moment van 
aankoop de ratings wel 
voldoende. In het licht van 
de actuele markt en het 
huidige goede rendement  
is  besloten om niet tot 
verkoop. Tevens zijn er 
geen directe signalen dat 
er verhoogde risico's zijn. 

De kredietwaardigheid van de 
financiële ondernemingen 
wordt nauwgezet gevolgd en 
indien nodig zal er gehandeld 
worden. Alle vrijgevallen 
middelen zijn bij de staat 
geplaatst.  

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

Minimaal De liquiditeitsplanning is 
geactualiseerd en geeft geen 
reden tot illiquiditeit 

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

Minimaal De vrijgevallen deposito’s zijn 
tot einde looptijd 
aangehouden. Hetgeen 
betekent dat er geen sprake is 
van koerswinst/verlies. Onze 
portefeuille kent overigens een 
“buy en old”strategie.  

    

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

Voortgangsrapportage Europa 
  



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

Projecten in uitvoering 

 
* Koepelproject arbeidsmarkt,  Interreg A 
* Internationaler Naturpark Moor Interreg A 
*Marigren Interreg A 
*Bio-Economie Non Food Interreg A 
*Food 2020 Interreg A 
*Technische Bijstand INTERREG A Interreg A 
*SpoorRegio en Euregio Goederencorridor Interreg A 
*Cooperation Netzwerk, Interreg A 
*iPro Noord Interreg A 
*Health-I-Care Interreg A 
*PlantValue: het beste uit de plant OP EFRO 
*DistriSense,  OP EFRO 
*VIA OP EFRO 
*Topsoil Interreg B 
*Osiris Interreg Europe 
*Rural Growth Interreg Europe 
*InFor Care Interreg B 
*HyTrec2 Interreg B 
*Like Interreg B 
*Dual Ports  Interreg B geen provinciaal geld 
*Coben Interreg B geen provinciaal geld 
*Relos3 Interreg B geen provinciaal geld 
*SFSD EFRO 
*Groen Kaskade EFRO 
*Innofest EFRO 
*Drentse retailsector arbeid en onderwijs 
markt EGF 
*Bio BTX EFRO 
*Netzwerk projecten (CIN) Interreg A 
*VIA OP EFRO 
*Noordelijke innovatiemotoren Circulaire Economie OP EFRO 
*cTRAC  OP EFRO 

 *G Patra     Interreg B 
 *SURFLOGH     Interreg B 
*Interreg V-project 2014-2020                           Interreg A                                                   
*Groene Kaskade                                              Interreg A  

*Kulturasche                Interreg A 
*Microserver               OP EFRO 
*Grondig Boeren    POP 
*Sustainder     OP EFRO 
*DAW       POP 



 
Bijlage 1: Tabel raming provinciale cofinanciering EU Instrumenten    
             
Cofinancieringsreserve Europa (x1.000.000)  volgens Meerjarenbegroting 
(tabel 0)      
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

EFRO 0,6 0,1 1 0,6 0,6 0,6 0,6 
INTERREG A 0,6 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
INTERREG B 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
POP 0,0 0,0 2,6 1,5 1,5 1,6 1,6 
Overig 0,0 0,1 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 

Totaal 1,2 0,4 5,2      3,1       3,1 3,1      3,1 
 
  



            

Bijlage 2: Tabellen met de cumulatieve informatieve rstrekking en verantwoording van 
de provinciale en overige cofinanciering bij EU ins trumenten over de EU-periode2014-
2020. In de kolom 'cum' is het cumulatieve bedrag van de gehele programma periode opgenomen, in 'svz' is de 
stand van zaken van de betreffende (rapportage ) pe riode van .01-01-2017. tot  01-09-2017.. , op finan ciële 
verplichtingenbasis.  

Tabel 1. Cofinanciering, Investering,  EU bijdrage en aantal projecten in Drenthe naar EU-
programma,   
Provinciale Cofinanciering staat voor het totaal da t de Provincie Drenthe investeert (vanuit 
de reserve en beleidsgelden) 
EU bijdrage staat voor het bedrag wat vanuit de Eur opese programma’s komt.  
Investering in Drenthe is het totaal dat in Drenthe  wordt geïnvesteerd met deze projecten, 
bijdrage Drenthe, Europa en alle andere betrokkenen  bij deze projecten.  

  

 (* € 1.000.000) Totaal 
2 3.  4.  5   

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

 Provinciale Cofinanciering 4,526  0,13 2,6 0,065 0,2  0,0  0,06  0,06  2,2  0,0  

EU bijdrage 8,1  0,13 5,6  0,065 0,0  0,0  0,06  0,06  2,5  0,0  

Investering in Drenthe 18,6  0,26 13,6  0,13 0,2  0,0  0,12 0,12  4,9  0,0  

            

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

  Totaal EFRO INTERREG A INTERREG B  POP Overig 

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

Provinciale Cofinanciering 4.525  0,13 1,14 0,04 3,125 0,025 0,0 0,0 0,06 0,06 0,2 0,0 

EU bijdrage 8,0 0,13 1,44 0,04 6,725 0,025 0,0 0,0 0,06 0,06 0,2 0,0 

Totale investering in Drenthe. 19 0,26 5,1 0.1 13,6 0.1 0,0 0,0 0,12 0,12 0,2 0,0 

Aantal projecten/regelingen   27 8 10 4 14 3     8 2 2 2 3 0 

            

Tabel 3. De Provinciale cofinanciering  naar herkom st.  
Er moet altijd minimaal een gelijk bedrag aan belei dsgeld als geld uit de co financieringsreserve 
worden geïnvesteerd. Hier wordt de uitsplitsing van  de  Provinciale Cofinanciering  naar herkomst van 
de speerpunten (beleidsgeld) en  cofinancieringsres erve Europa weer gegeven.  

  Totaal  Reserve 
Cofinanciering  

2 3.  4.  5 

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

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

Totaal 4,26 2.6 1,4 0,13 0,9 0,65 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 0,0 

           

           



Tabel 4. Investering in Drenthe per EU programma en  provinciaal speerpunt over de EU-
periode 2014-2020 (cumulatief).  De uitsplitsing va n tabel 2  rij  3 voor de totale 
investeringen in Drenthe uitgesplitst naar speerpun t. 

  Totaal 
2 3.  4.  5 

Economisch 
Drenthe 

Bereikbaar 
Drenthe 

Ruimtelijk 
Drenthe 

Energiek 
Drenthe 

  cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz cum  svz 

EFRO 5,0 0,8 5,8 0.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

POP 0,12 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 

Overig 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 18,6 9,8 13,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 

 



 
 
 
 

4e Begrotingswijziging 2017 
(2e Bestuursrapportage 2017)  



Programma en Beleidsopgaven 2017 2018 2019 2020
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 
Lasten 
Beleidsopgave 1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed 
functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur  

-19.186 0 0 0

Programma 2: Regionale economie 
Lasten 
Beleidsopgave 2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 3.200.000 0 0 0
Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 
Lasten 
Beleidsopgave 3.1 Bereikbaar Drenthe -970.884 0 0 0
Beleidsopgave 3.4 Verkeersveilig Drenthe 49.867 0 0 0
Beleidsopgave 3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen   -225.262 0 0 0
Beleidsopgave 3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen 2.857 0 0 0
Beleidsopgave 3.7 Regio Specifiek Pakket -18.154.695 0 0 0
Baten 
Beleidsopgave 3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen  55.200 0 0 0
Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Lasten 
Beleidsopgave 4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen en werken 

605.000 0 0 0

Beleidsopgave 4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, 
natuur en wonen 

-506.321 0 0 0

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem 
Lasten 
Beleidsopgave 5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens 
zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken 

-339.131 0 0 0

Beleidsopgave 5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd 
en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, 
ecologische en economische kracht behouden 

-544.503 0 0 0

Baten 
Beleidsopgave 5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd 
en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, 
ecologische en economische kracht behouden 

-5.497 0 0 0

Programma 6: Cultuur 
Lasten 
Beleidsopgave 6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

-981.000 0 0 0

Beleidsopgave 6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin 
toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar 
mensen aan mee kunnen doen 

67.000 0 0 0

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving 
Lasten 
Beleidsopgave 7.1 Een toekomst gerichte landbouw en 
agribusiness 

223.816 0 0 0

Beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken 
met economisch perspectief 

5.602.379 0 0 0

Beleidsopgave 7.3 Dynamisch Drenthe .683.750 0 0 0
Baten 
Beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken 
met economisch perspectief 

-1.114.525 0 0 0

Beleidsopgave 7.3 Dynamisch Drenthe -103.750 0 0 0
Programma 8: Middelen 
Lasten 
Beleidsopgave 8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande 
en dienstbare organisatie 

-68.277 0 0 0

Baten 
Beleidsopgave 8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting -150.000 0 0 0
Beleidsopgave 8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande 
en dienstbare organisatie 

-212.250 0 0 0

Programmatotaal -12.905.412 0 0 0
Reserves en voorzieningen 
Lasten 
Beleidsopgave 8.3 Inzicht ontwikkeling van reserves/voorzieningen 29.820.219 0 0 0
Baten 
Beleidsopgave 8.3 Inzicht ontwikkeling van reserves/voorzieningen -17.417.349 0 0 0
Totaal reserves en voorzieningen 12.402.870 0 0 0
Vrije bestedingsruimte 502.542 0 0 0



 
1. Kwaliteit openbaar bestuur 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 7.125.941 6.806.576 6.712.075 8.578.804
Baten voor wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640
Saldo voor wijziging 7.106.301 6.786.936 6.692.435 8.559.164

 
        
Lasten wijziging 

        
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere 
bestuurders 

        
 Doelstelling       
 1.2.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-19.186 0 0 0

        
Kosten Noordelijke Rekenkamer 
Door de toekenning van een iets lagere bijdrage over 2017 dan begroot en de bestemming van het positieve resultaat van de 
Rekenkamer over 2016, is een voordeel van € 19.186,-- ontstaan. Het budget voor de bijdrage aan de Noordelijke Rekenkamer 
wordt verminderd met 19.186,-- en komt daarmee uit  op € 252.854,-- voor 2017. Het voordeel komt ten gunste van de vrije 
bestedingsruimte. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 7.106.755 6.806.576 6.712.075 8.578.804
Baten na wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640
Saldo na wijziging 7.087.115 6.786.936 6.692.435 8.559.164

 
  



2: Regionale economie 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 25.170.002 19.545.023 17.340.023 8.405.023
Baten voor wijziging -732.200 -32.200 -32.200 -32.200
Saldo voor wijziging 24.437.802 19.512.823 17.307.823 8.372.823

 
        
Lasten wijziging 

        
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 

        
 Doelstelling       
 2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-500.000 0 0 0

        
Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde 
Voor de gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving GAE is de Provincie afhankelijk van derden (marktpartijen, overheden, 
kennis- en onderwijsinstellingen) voor de realisatie van de deelprojecten. Wij hebben met u de afspraak dat de budgetten voor 
gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde als programmabudget kunnen worden aangemerkt en dat er 
dan ook geschoven kan worden over de jaren heen als dat beter past binnen de realisatie van het programma. Wij stellen voor 
een bedrag van € 500.000,-- over te hevelen naar 2019, dit omdat in 2018 zoals het nu lijkt voldoende budget aanwezig is. Het 
budget 2017 komt dan uit op € 930.000,--. De overheveling verloopt via de Saldireserve. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-702.400 0 0 0

        
NOM 
Door de integratie van activiteiten NOM (business development) waar eerder een specifiek budget van € 702.400,-- voor was, 
stellen wij voor dit budget samen te voegen met het budget Bijdragen in projecten versterking economische structuur (VES) (zie 
doelstelling 2.2.02). 

        
 Doelstelling       
 2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

3.402.400 0 0 0

        
Bijdragen in projecten versterking economische structuur (NOM) 
Door de integratie van activiteiten NOM (business development) waar eerder een specifiek budget van € 702.400,-- voor was 
(zie doelstelling 2.2.01), stellen wij voor dit budget samen te voegen met het budget Bijdragen in projecten versterking 
economische structuur (VES). 
 
Bijdrage in projecten versterking economische structuur (VES)  
We verwachting dat het budget voor projecten VES met € 2,7 miljoen zal worden overschreden en dat in 2017 in totaal € 
7.188.127,-- nodig zal zijn, wanneer alle lopende projecten inderdaad tot verplichtingen in 2017 leiden. Naast de wat kleinere 
subsidies betreft het subsidies inzake de doorontwikkeling van het ondernemerscentrum Health Hub, de Subsidieregeling 
Internationaal Ondernemen en een subsidie voor Move2Innovation en proeftuin bewegen. De grootste post betreft echter een 
bedrag van € 2 miljoen. Dit bedrag is eerder als bijdrage van het rijk voor het Ontwikkelingsbedrijf van de NOM ontvangen en in 
de VES-reserve gestort. De dekking voor de benodigde € 2,7 miljoen wordt gevonden binnen de Reserve investeringen 
versterking economische structuur(VES). Het budget voor projecten versterking economische structuur komt dan uit op een 
totaal van € 7.188.127,-- voor 2017. 

        
 Doelstelling       
 2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

1.000.000 0 0 0

        
Vierkant voor Werk 
Op 1 maart 2017 is de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk opengesteld. De onderdelen Regionale Investeringssteun Drenthe 
(RID) en de Arbeidsplaatsenregeling (APR) blijken een groot succes en voldoen aan een behoefte in de markt. Er zijn veel 
meer aanvragen ingediend dan verwacht en een groot deel van deze aanvragen voldoet aan de gestelde criteria. Het huidige 



subsidieplafond is niet toereikend om deze aanvragen toe te kennen. Op 19 juli hebben wij Provinciale Staten hierover per brief 
geïnformeerd. Zoals in de brief is aangegeven willen wij nu voorstellen om € 1 miljoen uit jaarschijf 2019 over te hevelen naar 
jaarschijf 2017 voor de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. Het budget 2017 komt dan uit op € 5.410.000,--. De verrekening 
verloopt via de Saldireserve. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 28.370.002 19.545.023 17.340.023 8.405.023
Baten na wijziging -732.200 -32.200 -32.200 -32.200
Saldo na wijziging 27.637.802 19.512.823 17.307.823 8.372.823

 
  



3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 78.128.771 68.926.432 63.783.404 56.744.117
Baten voor wijziging -9.417.508 -9.121.740 -12.069.240 -5.203.922
Saldo voor wijziging 68.711.263 59.804.692 51.714.164 51.540.195

 
        
Lasten wijziging 

        
3.1 Bereikbaar Drenthe 

        
 Doelstelling       
 3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-367.966 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd met € -367.966,--. 
Dit wordt verrekend met de Reserve investeringen verkeer en vervoer. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-102.918 0 0 0

        
N353 Herinrichting Wilhelminaoord 
Er heeft een afrekening plaatsgevonden van het project voor de N353, Herinrichting Wilhelminaoord. Een bedrag van € 
102.918,-- is vrijgevallen en komt weer beschikbaar voor de inzet van Bijdragen in kosten verkeer- en vervoers projecten 
(BDU). Het bedrag wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve voormalige BDU Verkeer en Vervoer. 

        
 Doelstelling       
 3.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-500.000 0 0 0

        
Budget onderhoud N34 
Volgens het BBV moeten vanaf 2017 alle investeringen worden geactiveerd, ook de investeringen die eerder via de 
exploitatiebegroting werden gedekt. Dit houdt in dat exploitatiebudgetten vervallen en er investeringskredieten voor in de plaats 
komen. Veel investeringen werden al geactiveerd en er is geïnventariseerd welke investeringen, o.a. die van groot onderhoud 
wegen en vaarwegen, via de exploitatie werden bekostigd. Daaruit is gebleken dat het om de N34 projecten en de 
vervangingsinvesteringen inzake oeverbeschoeiing gaat. De uitgaven zullen vanaf nu geactiveerd moeten worden. Om dit te 
kunnen dekken stellen wij voor om het exploitatiebudget te storten in de reserve achterstallig onderhoud en investeringswerken 
N34 voor € 500.000,--. 

        
3.4 Verkeersveilig Drenthe 

        
 Doelstelling       
 3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen 

richting Nul verkeersslachtoffers!' 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

49.867 0 0 0

        
Luchtvaartbeleid 
Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 
2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Voor 2017 ontvangen de provincies in 
totaal een bedrag van € 824.650,--, voor 2018 en verder gaat het om een bedrag van € 498.688,-- per jaar. Vergeleken met 
2016 is de bijdrage vanuit het Rijk verlaagd. Rijk en IPO zijn deze verlaging overeengekomen met ingang van 1 oktober 2017. 
Deze bedragen zijn opgenomen in de Algemene uitkering, maar de lasten zijn nog niet opgenomen. Wij stellen voor het bedrag 
van € 49.867,-- voor de provincie Drenthe voor 2017 in de Begroting op te nemen ten laste van de vrije bestedingsruimte. 

        
  



3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

        
 Doelstelling       
 3.5.02 Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-201 0 0 0

        
 Doelstelling       
 3.5.03 Het beheren en onderhouden van fietspaden 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

52.500 0 0 0

        
Verwijdering nesten eikenprocessierups langs fietspaden 
Er is een forse toename geweest van nesten van de eikenprocessierups, waardoor de bestrijding € 52.500,-- meer heeft gekost 
dan voorzien. We verzoeken daarom het budget te mogen ophogen tot € 390.700,-- ten laste van de vrije bestedingsruimte. 

        
 Doelstelling       
 3.5.04 Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-146.257 0 0 0

        
Groot onderhoud fietspaden 
Bij de reconstructie in 2016 van het fietspad en de weg N374 bij Schoonloo is de internetkabel "slim" meegelegd. Deze kosten 
zijn in 2017 intern verrekend, waardoor de kosten op dit budget met € 66.257,-- zijn meegevallen. Daarnaast was er in de 
planning € 100.000,-- uitgetrokken voor het herstraten van het fietspad bij de N371 Norgerbrug-Smilde. Deze werkzaamheden 
en kosten zijn voor het grootste deel in 2016 uitgevoerd c.q. gemaakt. Het hierdoor ontstane voordeel bedraagt circa € 80.000,-
-.  
We stellen voor het onderhoudsbudget fietspaden te verlagen en het totale voordeel ad € 146.257,-- toe te voegen aan de 
Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen. 

        
 Doelstelling       
 3.5.05 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

285.500 0 0 0

        
Dagelijks onderhoud en beheer op gebiedsontsluitingsweg 
De onderhoudskosten voor dagelijks beheer en onderhoud op gebiedsontsluitingswegen worden met € 210.500.-- 
overschreden. Daarnaast is het aantal klachten over begroeiing toegenomen, wat heeft geleid tot extra werkzaamheden (€ 
75.000,--). We stellen voor het huidige budget van € 3.107.580,-- met € 285.500,-- te verhogen ten laste van de vrije 
bestedingsruimte. De overschrijding van het budget voor dagelijks onderhoud en beheer van gebiedsontsluitingswegen, wordt 
veroorzaakt door meerkosten op het maaibestek 2016 en een hogere aanbesteding van het maaibestek in 2017 (totaal € 
153.000,--), door de lokale bestrijding van het Jacobskruiskruid en de Japanse duizendknoop (€ 35.000,--) en tenslotte de  
aanpassingen in het beheerssysteem (€ 22.500,--). 

        
 Doelstelling       
 3.5.06 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-318.200 0 0 0

        
Groot onderhoud gebiedsontsluitingswegen 
Alle projecten die begroot zijn, zijn uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met tegenvallers en het 
mogelijk naar voren trekken van projecten 2018. Het laatste is echter niet realistisch gebleken. We stellen daarom voor € 
263.000,-- af te ramen van het budget voor grootonderhoud van gebiedsontsluitingswegen en dit toe te voegen aan de 
Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen. 

        
  



BDU-bijdrage reconstructie rotonde Gasselte 
De bijdrage van de gemeente Aa en Hunze voor de reconstructie van de rotonde bij Gasselte (N378) was oorspronkelijk 
geraamd op € 110.258,--. Echter na bestuurlijk overleg is vastgesteld dat de reconstructie deels wordt gedekt uit een bijdrage 
van de gemeente en deels in aanmerking komt voor een bijdrage uit de BDU. Dit betekent dat de onderhoudskosten en 
inkomsten naar beneden moeten worden bijgesteld met € 55.200,-- (zie ook baten 3.5.06). 
 
Het budget onderhoud gebiedsontsluitingswegen sluit nu op een totaal van 2.052.711,-- (na beide wijzigingen). 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-10.015 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd. 

        
 Doelstelling       
 3.5.08 Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-90.000 0 0 0

        
Groot variabel onderhoud stroomwegen 
Alle projecten die begroot zijn, zijn uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met tegenvallers en het 
mogelijk naar voren trekken van projecten 2018. Het wegvak Coevorden Noord - Dalen stond voor groot onderhoud op de 
planning in 2018, maar omdat besloten is tot gedeeltelijke verdubbeling van de N34 is in 2017 levensduurverlengend 
onderhoud toegepast op dit wegvak in de vorm van Rapidtex. Ondanks deze extra kosten, resteert er € 90.000,-- van het 
budget dat niet ingezet hoeft te worden in 2017. Daarom stellen we voor deze € 90.000,-- af te ramen van het budget ad € 
1.026.400,-- en toe te voegen aan de Egalisatiereserve groot onderhoud wegen en vaarwegen. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

1.411 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 m.b.t. wegen en vaarwegen zijn geactualiseerd. 

        
3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

        
 Doelstelling       
 3.6.01 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

36.000 0 0 0

        
Dagelijks beheer en onderhoud vaarwegen 
De kosten van het maaien langs de vaarweg Meppel-De Punt vallen, o.a. in verband met overlopende kosten 2016, nieuw 
maaibestek en reactie op klachten Jakobskruiskruid en Japanse duizendknoop, € 36.000,--  hoger uit dan verwacht. We 
verzoeken dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Meppel-De Punt. Het budget voor dagelijks onderhoud vaarweg Meppel-De 
Punt sluit dan op € 1.321.350,--. 

        
 Doelstelling       
 3.6.02 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-17.531 0 0 0

        
  



Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd. 

        
 Doelstelling       
 3.6.04 Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-15.612 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd. 

        
3.7 Regio Specifiek Pakket 

        
 Doelstelling       
 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-150.000 0 0 0

        
Proceskosten RSP 
In 2017 is € 180.000,-- geraamd voor proceskosten RSP. We verwachten dit jaar € 30.000,-- te besteden. We stellen voor om € 
150.000,-- af te ramen en toe te voegen aan de Reserve Regio Specifiek Pakket. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-8.181.924 0 0 0

        
Bereikbaarheid Emmen Atalanta 
In 2017 zijn op basis van de in 2016 vastgestelde overeenkomst "Aanpassing afspraken in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta" en het "Uitvoeringskader RSP Bereikbaarheid" meerdere RSP 
bereikbaarheidsprojecten met de gemeente Emmen financieel afgehandeld. De vaststelling van het project Hondsrugwegtunnel 
maakt hier onderdeel van uit. De Hondsrugwegtunnel is op basis van de werkelijke kosten veel lager vastgesteld dan beschikt, 
waardoor wij € 7.466.290,-- hebben teruggevorderd van de gemeente Emmen. 

        
In de financiële afhandeling RSP bereikbaarheidsprojecten hebben wij het terug te vorderen bedrag verrekend met 
verschillende nieuwe bereikbaarheidsprojecten die de gemeente Emmen gaat uitvoeren. Deze projecten hebben een omvang 
van € 5.020.366,--. 

        
Voor de RSP bereikbaarheidsprojecten die de provincie Drenthe gaat uitvoeren, verwachten wij in 2017 € 1.000.000,-- te 
besteden. We ramen daarom € 5.736.000,-- af. 
 
Conform de overeenkomst houden de gemeente Emmen en de provincie Drenthe de resterende bereikbaarheidsmiddelen tot 
en met december 2017 beschikbaar voor Bereikbaarheid Emmen Atalanta. In totaliteit stellen wij voor om € 8.181.924,-- toe te 
voegen aan de Reserve Regio Specifiek Pakket. 

        
 Doelstelling       
 3.7.02 RSP Coevorden 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-3.372.771 0 0 0

        
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 
In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de herinrichting van de Stationsomgeving. De verwachte lasten zijn in 2017 ruim € 
3,3 miljoen lager dan begroot, als gevolg van vertraging in de aanbestedingsprocedures, buiten onze invloed. We stellen voor 
om van de begrote € 4.122.771,-- een bedrag ter hoogte van € 3.372.771,-- af te ramen en toe te voegen aan de Reserve 
Regio Specifiek Pakket. 

        
 Doelstelling       
 3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-6.450.000 0 0 0



        
Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen 
Er is vertraging in de bestemmingsplanprocedure, in verband met het onderzoeken van een extra bewonersvariant. Zodra het 
bestemmingsplan onherroepelijk is, zullen door ProRail de werkzaamheden worden aanbesteed en zal in 2019 gestart worden 
met de daadwerkelijke realisatie van de uitbreiding Emmen-Zuid. De vertraging leidt ertoe dat van de begrote € 7.450.000,-- 
voor 2017 een aandeel van € 6.450.000,-- wordt toegevoegd aan de Reserve Regio Specifiek Pakket, waardoor in 2017 € 
1.000.000,-- resteert. 

        
Baten wijziging 

        
3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 

        
 Doelstelling       
 3.5.06 Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

55.200 0 0 0

        
Verlaging gemeentelijke bijdrage reconstructie rotonde Gasselte 
Zie de toelichting bij de lasten. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 58.830.654 68.926.432 63.783.404 56.744.117
Baten na wijziging -9.362.308 -9.121.740 -12.069.240 -5.203.922
Saldo na wijziging 49.468.346 59.804.692 51.714.164 51.540.195

 
  



4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 11.167.034 9.439.739 6.739.431 2.710.418
Baten voor wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
Saldo voor wijziging 10.457.034 8.729.739 6.029.431 2.000.418

 
        
Lasten wijziging 

        
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

        
 Doelstelling       
 4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

605.000 0 0 0

        
Herstructureringsregeling 
Voor de uitvoering van de herstructureringsregeling ruimtelijke kwaliteit wordt in 2017 een bijdrage van € 605.000,-- aan de 
Reserve investeringsagenda onttrokken. 

        
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 

        
 Doelstelling       
 4.2.03 De zoetwatervoorz. voorziet in maatsch. gewenst voorzieningenniv. voor vold. en schoon zoetwater voor een, ook 

op lange term. Houdb., (klimaatbest.) econ. vitaal en ecologisch en humaan leefb. gebied 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-506.321 0 0 0

        
Deltafonds 
In voorjaar 2015 hebben LTO Noord en de terreinbeherende organisaties (TBO’s) de intentieovereenkomst ZON getekend en 
daarmee toegezegd maatregelen te nemen ten behoeve van de beschikbaarheid van zoetwater. Voor de uitvoering daarvan 
ontvangen we van het Rijk een decentralisatie-uitkering. Het rijk is bij het aangaan van de rijksverplichtingen uitgegaan van een 
geschat kasritme voor alle aangemelde projecten en programma’s. In de beheergebieden van Vechtstromen en Drents-
Overijsselse Delta (dus ook in Zuid-Drenthe) zijn delen van de budgetten aangewezen voor projecten van  TBO’s en LTO. In de 
praktijk blijken de TBO’s  en LTO meer tijd nodig hebben te hebben voor het aanwijzen en opstarten van geschikte projecten. 
Daardoor kunnen de voor hen beschikbaar gestelde budgetten nog niet worden toegewezen. In 2017 is € 978.371,-- 
beschikbaar. We verwachten dit jaar maximaal € 472.050,-- uit te geven. We stellen voor het verschil van € 506.321,-- via de 
Saldireserve over te hevelen naar 2018. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 11.265.713 9.439.739 6.739.431 2.710.418
Baten na wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
Saldo na wijziging 10.555.713 8.729.739 6.029.431 2.000.418

 
  



5: Milieu, Energie & Bodem 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 14.809.557 11.998.614 10.551.927 6.866.032
Baten voor wijziging -1.573.845 -526.345 -526.345 -526.345
Saldo voor wijziging 13.235.712 11.472.269 10.025.582 6.339.687

 
        
Lasten wijziging 

        
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) 

        
 Doelstelling       
 5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen 

windenergie in het zoekgebied in 2020 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-339.131 0 0 0

        
Windenergie 
In 2017 is € 339.131,-- beschikbaar voor het inrichten van het het gebiedsfonds Drentse Monden Oostermoer (DMOM). In 
afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen voor het windpark verwachten we het budget in 
2017 nog niet in te zetten. Daarom stellen we voor het bedrag via de Saldireserve over te hevelen naar 2018. 

        
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 
en economische kracht behouden 

        
 Doelstelling       
 5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-294.503 0 0 0

        
Bodemsanering 
Eerdere vertraging in de uitvoering van enkele grote bodemsaneringsprojecten werkt door in het budget voor bodemsanering 
2017. We verlagen het budget met € 294.503,--. Dit komt per saldo t.g.v. de vrije bestedingsruimte. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-250.000 0 0 0

        
Convenant bodemsanering bedrijfsterrein 
Van de bedrijvenregeling wordt in 2017 geen gebruik gemaakt. We verlagen de geraamde uitgaaf daarom met € 250.000,-- 
naar 0 (Zie ook baten). 

        
Baten wijziging 

        
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische 
en economische kracht behouden 

        
 Doelstelling       
 5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-200.000 0 0 0

        
Bodemsanering 
Van derden ontvangen we hogere bijdragen ad € 200.000,-- in de kosten van bodemsanering. Dit komt per saldo t.g.v. de vrije 
bestedingsruimte. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv.subsidies 

194.503 0 0 0

        
  



Bodemsanering 
Van het Rijk ontvangen we een lagere bijdrage in de kosten van bodemsanering van € 144.703,--. Dit komt per saldo t.l.v. de 
vrije bestedingsruimte. 

        
Bodemsanering 
Van gemeenten ontvangen we hogere bijdragen ad € 200.200,-- in de kosten van bodemsanering. Dit komt per saldo t.g.v. de 
vrije bestedingsruimte. 

        
Convenant bodemsanering bedrijfsterrein 
Van de bedrijvenregeling wordt in 2017 geen gebruik gemaakt. We verlagen daarom de verwachte Rijksbijdrage met € 
250.000,-- naar 0 (zie ook lasten). 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 13.925.923 11.998.614 10.551.927 6.866.032
Baten na wijziging -1.579.342 -526.345 -526.345 -526.345
Saldo na wijziging 12.346.581 11.472.269 10.025.582 6.339.687

 
  



6: Cultuur 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 20.220.628 18.733.278 17.594.249 16.795.257
Baten voor wijziging -1.386.961 -1.335.180 -1.348.532 -1.348.532
Saldo voor wijziging 18.833.667 17.398.098 16.245.717 15.446.725

 
        
Lasten wijziging 

        
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

        
 Doelstelling       
 6.1.05 Toonaangevende museale kwaliteit 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

-981.000 0 0 0

        
Culturele investeringen, investeringsagenda 
Op 23 mei jl. zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van de culturele investeringen uit 
de investeringsagenda. Op basis hiervan blijkt dat € 981.000,-- van het budget van € 2.735.000,-- (incl. budget voor inkopen) in 
2017 niet zal worden uitgegeven maar doorschuift naar het budget voor 2018. De doorschuif gebeurt via de Saldireserve. 

        
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee 
kunnen doen 

        
 Doelstelling       
 6.3.02 Betere toegankelijkheid van cultuur, kennis, en informatie 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

67.000 0 0 0

        
RTV Drenthe 
Zoals vorig jaar besproken in de PS vergadering (behandeling cultuurnota, september 2016) wordt een oplossing gezocht voor 
het vervallen van de satellietontvangst van uitzendingen van RTV Drenthe. Evenals vorig jaar willen wij in 2017 eenmalig een 
financiële tegemoetkoming bieden aan RTV Drenthe om ervoor te zorgen dat de zender in de hele provincie goed te ontvangen 
is en daarmee ook goed kan functioneren als rampenzender. De kosten hiervan bedragen € 67.000,-- ten laste van de vrije 
bestedingsruimte. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 19.306.628 18.733.278 17.594.249 16.795.257
Baten na wijziging -1.386.961 -1.335.180 -1.348.532 -1.348.532
Saldo na wijziging 17.919.667 17.398.098 16.245.717 15.446.725

 
  



7: Dynamiek in leefomgeving 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 69.464.258 65.254.395 61.581.176 56.766.827
Baten voor wijziging -15.163.848 -4.641.405 -2.187.054 -2.187.054
Saldo voor wijziging 54.300.410 60.612.990 59.394.122 54.579.773

 
        
Lasten wijziging 

        
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 

        
 Doelstelling       
 7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

223.816 0 0 0

        
Kavelruil 
De gemiddelde jaarinvestering t.b.v. planmatige kavelruil is in de Prestatieovereenkomst 2017 met Prolander opgenomen. Door 
een succesvolle grote kavelruil in Zeijen in het voorjaar (waarbij ook nog extra hectaren t.b.v. natuur zijn vrijgekomen) en 
enkele ruilingen die nog in het najaar op de rol staan, wordt een verhoging van de investeringen verwacht van een kleine € 0,1 
mln naar € 0,3 mln. De dekking van de extra lasten ad € 223.816,-- vindt plaats vanuit de Reserve natuurbeleid. 

        
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 

        
 Doelstelling       
 7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

110.967 0 0 0

        
Kosten ILG projecten 
De verwachte investeringen en medefinanciering (opbrengsten) van alle nog lopende ILG projecten bij elkaar loopt conform 
verwachting (€ 1,2 mln investering en € 1,1 mln medefinanciering). Op projectniveau zijn wel enkele verschuivingen waarbij de 
afronding van het  project Dwingelderveld verschuift naar 2018 en de projecten Geelbroek, Peize en Roden Norg  iets eerder 
kunnen worden afgerond dan gepland. De begroting voor de lasten wordt met € 110.967,-- verhoogd, die voor de baten met € 
98.739,-- (zie ook baten 7.2.01). Het saldo van € 12.228,-- wordt onttrokken aan de reserve ILG. 

        
 Doelstelling       
 7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-60.490 0 0 0

        
Inrichtingskosten natuurgebieden 
De totale investeringen en medefinanciering blijven rond de in de Prestatieovereenkomst met Prolander afgesproken bedragen 
van € 4,2 mln investeringen en ruim € 1 mln medefinanciering. Per saldo verwachten we dat de lasten € 60.490,-- lager zullen 
uitkomen en de baten € 678.663,-- hoger (zie 7.2.04 baten). We storten daarom in 2017 €  739.153,-- in de Reserve 
natuurbeleid terug. Op projectniveau zijn er wel een paar verschillen.  
Bargerveen Schoonebeek: De werkzaamheden in Bargerveen voorlopen erg voorspoedig. Dit jaar wordt de oplevering 
verwacht van 100 ha. Door het voorspoedige verloop zullen uitgaven ter grootte van ca. 6 ton die in 2018 stonden gepland eind 
2017 worden gedaan.  
Oude Willem: de ontwerp- en civieltechnische voorbereiding in het project Oude Willem kost meer tijd dan in eerste instantie 
was gepland. De eindoplevering van het project en daarmee de ontvangen subsidie komt niet in gevaar. Wel zal een 
kasritmeverschuiving plaatsvinden waarbij ca. € 1,7 mln niet in 2017 maar vanaf 2018 zal worden uitgegeven. 
Oostervoortsediep: de aangevraagde POP3-subsidie is eerder gehonoreerd dan was verwacht. Hierdoor kan nog dit jaar 
worden gestart met de uitvoering van het project. 

        
 Doelstelling       
 7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-720.327 0 0 0



        
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
De PAS-maatregelen krijgen steeds meer vorm en worden naar de uitvoering gebracht, onder andere in het Bargerveen. 
Desalniettemin vraagt de voorbereiding, ook bij onze samenwerkende partners, de nodige tijd en inspanning. Hierdoor zullen  
uitgaven tot een hoogte van ruim 0,7 miljoen die gepland stonden voor 2017 doorschuiven naar 2018 (zie ook baten 7.2.06). 

        
 Doelstelling       
 7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-663.871 0 0 0

        
Subsidie Functiewijziging 
Vanaf heden houden we de lasten wegens functiewijziging afzonderlijk bij. Het hiervoor begrote bedrag wordt overgeboekt van 
"grondverwerving" naar subsidie functiewijziging. Het gaat voor 2017 om een bedrag van € 2 miljoen (zie ook subsidies 7.2.07). 

        
Aankoopkosten grond  
De uitgaven voor grond worden dit jaar hoger dan begroot. Op projectniveau zijn er wel grote verschillen. Dit ligt met name in 
het feit dat er bij de grotere grondovereenkomsten niet van tevoren te voorspellen is in welk project de ‘deal’ gemaakt gaat 
worden. In totaal zal er € 1.085.063,-- extra worden geïnvesteerd (€ 8 mln totaal). Dit bedrag komt ten laste van de Reserve 
natuurbeleid. 

        
Proceskosten aan- en verkopen grond 
Door de activiteiten in de verschillende gebiedsprocessen zullen de proceskosten voor aan- en verkopen van grond volgens de 
meest recente prognose op € 551.066,-- uitkomen in 2017. Dat is € 251.066,-- hoger dan voor 2017 was begroot. Dit verschil 
komt ten laste van de Reserve natuurbeleid. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

2.000.000 0 0 0

        
Subsidie Functiewijziging 
Vanaf heden houden we de lasten wegens functiewijziging afzonderlijk bij. Het hiervoor begrote bedrag wordt overgeboekt van 
"grondverwerving" naar subsidie functiewijziging. Het gaat voor 2017 om een bedrag van 2 miljoen (zie ook inkopen 7.2.07). 

        
 Doelstelling       
 7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

-115.000 0 0 0

        
Leges Natuurbeschermingswet (NBW) 
De prognose waarop onze raming van de legesopbrengst is gebaseerd, is te optimistisch geweest. Met name de ontheffingen 
voor soortenbescherming blijven achter. Wij verwachten in 2015 € 115.000,- minder te ontvangen. Aangezien de 
legesopbrengst wordt ingezet als budget voor kosten van de uitvoering van de NBW moet ook dit budget worden verlaagd met 
€ 115.000,-- (zie ook 7.2.09 baten). 

        
 Doelstelling       
 7.2.12 Beheer Natuur en Landschap 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

5.051.100 0 0 0

        
Natuurbeheer 
In 2015 is door de Commissie Besluit begroting en verantwoording besloten dat nieuwe (herziene) contracten voor 
natuurbeheer niet meer op kasbasis mogen worden verantwoord. De provincies hanteren immers het baten- en lastenstelsel en 
dienen de lasten te verantwoorden in het jaar waarop deze betrekking hebben. De uitbetaling van de subsidies voor 
natuurbeheer vindt altijd een jaar later plaats dan het daadwerkelijk uitgevoerde beheer. Eens in de 6 jaren worden de 
beheercontracten herzien. Incidenteel zal, als gevolg van de uitspraak van de commissie BBV, in dat jaar sprake zijn van 
dubbele lasten. Immers het oude contract moet nog financieel worden afgewikkeld terwijl het nieuwe contract al op basis van 
de beschikking moet worden verantwoord. De contracten uit 2011 moeten voor 2017 worden herzien. Wij verwachten dat dit 
zal leiden tot een incidentele extra last van € 5.051.100,--. Enkele grote beheerders zoals Natuurmonumenten en Drents 
Landschap moesten hun contracten voor 2017 vernieuwen. De incidentele extra last dient te worden opgevangen in de 
Reserve natuurbeleid. 

        
  



7.3 Dynamisch Drenthe 

        
 Doelstelling       
 7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Subsidie 

683.750 0 0 0

        
Bijdrage Eu-cofinancieringsreserve aan Leaderprojecten 
In 2016 is nog geen bijdrage uit de Eu-cofinancieringsreserve onttrokken ten behoeve van de Leaderprojecten ZO en ZW ad € 
433.750,--. Deze bijdrage wordt nu uit de Reserve Eu-cofinanciering gehaald en specifiek gereserveerd (rekening-
courantverhouding) ten gunste van de projecten Leader ZO en ZW. 

        
Recreatievoorzieningen Staatsbosbeheer 
In 2015 is € 1 miljoen gestort in de Reserve vitaal platteland omdat de gewijzigde financiering van Staatsbosbeheer tot een 
tekort had geleid op het beheer van de recreatieve voorzieningen in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer. Provincie en 
gemeenten hebben ieder toen € 250.000,-- per jaar toegezegd om de kwaliteit van deze recreatieve voorzieningen te borgen. 
Voor de jaren 2017 en 2018 moet deze bijdrage, die wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve vitaal platteland, nog 
worden geraamd. 

        
        
Baten wijziging 

        
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 

        
 Doelstelling       
 7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-98.739 0 0 0

        
Bijdragen derden aan ILG Projecten 
Zie de toelichting bij de lasten. 

        
 Doelstelling       
 7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-678.663 0 0 0

        
Bijdragen derden in de inrichting van natuurgebieden 
Zie toelichting bij de uitgaven. Het saldo van de lagere lasten en de hogere medefinanciering derden, € 739.153,--, wordt in 
2017 gestort in de Reserve natuurbeleid. 

        
  



 Doelstelling       
 7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

291.729 0 0 0

        
Bijdrage derden in PAS-projecten. 
De inkomsten via Prolander voor de PAS-maatregelen worden € 291.729,-- naar beneden bijgesteld. De uitgaven waren € 
720.327,-- lager geraamd (zie lasten 7.2.06). Het per saldo lagere budgetbeslag € 428.598,-- wordt gestort in de Reserve 
natuurbeleid. 

        
 Doelstelling       
 7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-743.852 0 0 0

        
Baten grondverkoop 
Op grond van de 2e voortgangsrapportage van Prolander, stellen wij onze verwachtingen bij voor wat betreft de baten 
voortvloeiende uit grondverkopen. We verhogen onze prognose met € 743.852,-- tot € 5.898.852,--. De hogere opbrengst wordt 
gestort in de Reserve natuurbeleid. 

        
 Doelstelling       
 7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Leges 

115.000 0 0 0

        
Leges Natuurbeschermingswet (NBW) 
De prognose waarop onze raming van de legesopbrengst is gebaseerd, is te optimistisch geweest. Met name de ontheffingen 
voor soortenbescherming blijven achter. Wij verwachten in 2015 € 115.000,- minder te ontvangen (zie ook 7.2.09 lasten). 

        
7.3 Dynamisch Drenthe 

        
 Doelstelling       
 7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

330.000 0 0 0

        
Gemeentelijke bijdragen Leaderprojecten 
In 2016 waren de gemeentelijke bijdragen aan de Leaderprojecten ad € 330.000,-- voorlopig "geparkeerd" in de Reserve vitaal 
platteland omdat er nog nauwelijks uitgaven waren gedaan. Deze ontvangsten worden nu weer aan de reserve onttrokken en 
specifiek gereserveerd (rekening-courantverhouding) ten gunste van de projecten Leader ZO en Leader ZW. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv.subsidies 

-433.750 0 0 0

        
Bijdrage Eu-cofinancieringsreserve aan Leaderprojecten 
In 2016 is nog geen bijdrage uit de Eu-cofinancieringsreserve onttrokken ten behoeve van de Leaderprojecten ZO en ZW ad € 
433.750,--. Deze bijdrage wordt nu uit de Reserve eu-cofinanciering gehaald en specifiek gereserveerd (rekening-
courantverhouding) ten gunste van de projecten Leader ZO en ZW. 

 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 75.974.203 65.254.395 61.581.176 56.766.827
Baten na wijziging -16.382.123 -4.641.405 -2.187.054 -2.187.054
Saldo na wijziging 59.592.080 60.612.990 59.394.122 54.579.773

 
  



8: Middelen 
 2017 2018 2019 2020
Lasten voor wijziging 116.154.423 73.126.130 79.590.112 78.160.167
Baten voor wijziging -313.236.612 -257.443.677 -246.999.386 -224.998.952
Saldo voor wijziging -197.082.189 -184.317.547 -167.409.274 -146.838.785

 
Lasten wijziging 

        
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 

        
 Doelstelling       
 8.1.06 Vrije bestedingsruimte 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Onvoorzien/stelpost 

502.542 0 0 0

        
IBOI-rente (inflatiecorrectie) 
Bijstelling IBOI-rente 2017 (afgestemd met Ministerie IenM).  
De IBOI-rente wordt gestort  in de Reserve RSP. 
 
Storting 2017 2018 2019 2020 
Vrije bestedingsruimte   
Doelstelling: 1.2.02 Optimalisering info en positie PS 19.186 0 0 0 
Doelstelling: 3.4.01 Regionale luchtvaartterreinen -49.867 0 0 0 
Doelstelling: 3.5 t/m 3.6 Actualisatie kapitaallasten 41.948 0 0 0 
Doelstelling: 3.5.03 Beheren en onderhouden van fietspaden -52.500 0 0 0 
Doelstelling: 3.5.05 Onderhouden van gebiedsontsluitingswegen -285.500 0 0 0 
Doelstelling: 5.3.05 Bodemsanering 550.000 0 0 0 
Doelstelling: 6.3.02 RTV Drenthe -67.000 0 0 0 
Doelstelling: 8.1.06 IBOI rente 65.748 0 0 0 
Doelstelling: 8.2.05 Actualisatie kapitaallasten facilitaire zaken 19.303 0 0 0 
Doelstelling: 8.2.08 Opbrengsten drukwerk 100.000 0 0 0 
Doelstelling: 8.2.10 Dienstverleningsovereenkomst DM 17.250 0 0 0 
Doelstelling: 8.2.10 Dienstverleningsovereenkomst Prolander 44.000 0 0 0 
Doelstelling: 8.2.10 Kapitaallasten informatiemanagement 99.974 0 0 0 
Totaal Storting 502.542 0 0 0 

 

        
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 

        
 Doelstelling       
 8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-13.000 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 m.b.t. BHV en beveiliging zijn geactualiseerd. 

        
 Doelstelling       
 8.2.08 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-6.303 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd. 

        
  



 Doelstelling       
 8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van informatiehuish.: dig. gegevens, appl., services en 

techn. infrastructuur waarmee gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Inkoop 

51.000 0 0 0

        
Dienstverleningsovereenkomst Drents Museum 
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Drents Museum is aangepast om de dienstverlening beter af te stemmen op 
de wensen van het Drents Museum. Voor 2017 zijn met het Drents Museum als overgangsjaar afspraken gemaakt over 
eenmalige kosten. Deze eenmalige kosten van € 41.000,-- worden in 2017 aan het Drents Museum gefactureerd (zie ook baten 
8.2.10). 

        
Dienstverleningsovereenkomst Prolander 
Omdat Prolander van meer accounts gebruik maakt (92 i.p.v. 80) en hiervoor betaalt, zullen de variabele kosten (met name 
licenties) hoger worden. De extra kosten van € 10.000,-- worden daarom toegevoegd aan het budget software, dat daarmee 
uitkomt op € 80.000,--. De dekking van deze kosten komt uit € 54.000,--  aan extra inkomsten van Prolander (zie ook baten 
8.2.10). Het saldo van baten en lasten ad € 44.000,-- komt ten gunste van de vrije bestedingsruimte. De 
Dienstverleningsovereenkomst loopt voorlopig tot en met 2019. 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Kapitaallasten 

-99.974 0 0 0

        
Kapitaallasten 
De kapitaallasten 2017 zijn geactualiseerd. 

        
  



8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
 Doelstelling       
 8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Adm. boekingen 

-65.748 0 0 0

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Bijdr. aan reserves 

29.885.967 0 0 0

 
Storting 2017 2018 2019 2020
Bijdrage aan saldireserve 
Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE 500.000 0 0 0
Doelstelling: 4.2.03 Zoetwatervoorzieningen 506.321 0 0 0
Doelstelling: 5.1.02 Stimuleren van windenergie 339.131 0 0 0
Doelstelling: 6.1.05 Culturele investeringen, investeringsagenda 981.000 0 0 0
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 
Doelstelling: 3.1.01 Kapitaallasten regionaal netwerk Vervoer 367.966 0 0 0
Doelstelling: 8.3.01 Opheffen reserve N34 5.873.076 0 0 0
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 
Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen- Centrum 8.181.924 0 0 0
Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen-Centrum (RSP) 150.000 0 0 0
Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 3.372.771 0 0 0
Doelstelling: 3.7.04 Verbetering spoorlijn RSP 6.450.000 0 0 0
Bijdrage aan Reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 
Doelstelling: 3.1.02 Storting budget (2017) onderhoud N34 500.000 0 0 0
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 
Doelstelling: 8.1.04 Premie revolverend financieren 30.000 0 0 0
Doelstelling: 8.1.04 Rente 120.000 0 0 0
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 
Doelstelling: 7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 739.153 0 0 0
Doelstelling: 7.2.06 PAS 428.598 0 0 0
Doelstelling: 7.2.07 (baten) Baten grondverkopen 743.852 0 0 0
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen 
en vaarwegen 
Doelstelling: 3.5.04 Onderhoud fietspaden 146.257 0 0 0
Doelstelling: 3.5.06 Beheer en onderhoud gebiedsontsluitingswegen 263.000 0 0 0
Doelstelling: 3.5.08 Beheer en onderhoud stroomwegen 90.000 0 0 0
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en 
vervoer 
Doelstelling: 3.1.01 Realiseren regionaal netwerk vervoer. 102.918 0 0 0
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 
Doelstelling: 8.3.01 IBOI rente 2017 -65.748 0 0 0
Totaal Storting 29.820.219 0 0 0

  



Baten wijziging 

        
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 

        
 Doelstelling       
 8.1.04 Rente 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-150.000 0 0 0

        
Borgstelling Triodos-bank 
Onlangs is besloten tot het verlenen van een borgstelling van € 1.200.000,-- voor een gedeelte van de financiering van de 'Nul 
Op De Meter'-renovatie van appartementencomplex 'Ellen' (VvE Ellen) in de wijk Lariks in Assen. Onze ervaring is dat het risico 
dat de verstrekte leningen niet worden afgelost klein is. Overeenkomstig de kaderregeling revolverend financieren dient in dat 
geval 10% "premie" te worden gestort in de Reserve revolverend financieren. Het bedrag van € 120.000,-- wordt nu geraamd 
om te storten in de Reserve revolverend financieren ter afdekking van het risico van insolventie. 

        
Extra leningsfaciliteit Drents Monumentenfonds 
Onlangs is besloten tot het verlenen van extra leningsfaciliteit aan het Drents Collectief van € 338.000,-- naar € 638.000,--. 
Onze ervaring is dat het risico dat de verstrekte leningen niet worden afgelost klein is. Overeenkomstig de kaderregeling 
revolverend financieren dient in dat geval 10% "premie" te worden gestort in de Reserve revolverend financieren. Het bedrag 
van €  30.000,-- wordt nu geraamd om te storten in de Reserve revolverend financieren ter afdekking van het risico van 
insolventie. 

        
 
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 

        
 Doelstelling       
 8.2.05 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-100.000 0 0 0

        
Drukwerk 
Het budget van Terugontvangen kosten drukwerk kan verhoogd worden met € 100.000,-- naar € 498.107,-- voor 2017. Dit komt 
vooral doordat Prolander veel opdrachten aan ons verstrekt en we de integrale kostprijs toepassen bij de facturering en 
doorbelasting van de kosten. De extra opbrengsten komen ten gunste van de vrije bestedingsruimte. 

        
 Doelstelling       
 8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van informatiehuish.: dig. gegevens, appl., services en 

techn. infrastructuur waarmee gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-112.250 0 0 0

        
Dienstverleningsovereenkomst Drents Museum 
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Drents Museum is aangepast om de dienstverlening beter af te stemmen op 
de wensen van het Drents Museum. Het inkomstenbudget 2017 wordt daarom met € 58.250,-- verhoogd van € 85.000,-- naar € 
143.250,--. Deze extra inkomsten zijn voornamelijk dekking voor de afschrijvingskosten van de investeringen 
kantoorautomatisering voor het Drents Museum. Het saldo van extra lasten en baten van € 17.250,-- valt vrij ten gunste van de 
vrije bestedingsruimte. 

        
Dienstverleningsovereenkomst Prolander 
Omdat Prolander van meer accounts gebruik maakt (92 i.p.v. 80) dient, zoals afgesproken in de Dienstverleningsovereenkomst 
(contract t/m 2019), hiervoor ook meer te worden betaald. De provincie Drenthe heeft daardoor extra dekking voor de vaste 
kosten. Het inkomstenbudget wordt daarom verhoogd met € 54.000,-- van € 180.000,-- naar € 234.000,--. 
  



        
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
 Doelstelling       
 8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
    2017 2018 2019 2020

   Eco.cat. 
Bijdr. van reserves 

-17.417.349 0 0 0

        
Reserve achterstallig onderhoud N34 
Volgens het BBV moeten vanaf 2017 alle investeringen worden geactiveerd, ook de investeringen die eerder via de 
exploitatiebegroting werden gedekt. Dit houdt in dat exploitatiebudgetten vervallen en er investeringskredieten voor in de plaats 
komen. Veel investeringen werden al geactiveerd en er is geïnventariseerd welke investeringen, o.a. die van groot onderhoud 
wegen en vaarwegen, via de exploitatie werden bekostigd. Daaruit is gebleken dat het hier de N34-projecten en 
vervangingsinvesteringen inzake oeverbeschoeiing betreft. De zaken zullen nu geactiveerd moeten worden. Om dit te kunnen 
dekken stellen wij voor het saldo van de Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 over te hevelen naar de 
Reserve Investeringen verkeer en vervoer, zodat de kapitaallasten net als alle andere IVV projecten via deze reserve worden 
gedekt. Dit houdt vervolgens in dat de Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 opgeheven kan worden en 
de geplande investeringen gerealiseerd kunnen worden. Het saldo van de Reserve achterstallig onderhoud en 
verbeteringswerken N34 is eind 2016 € 5.873.076,--. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen en te storten in de Reserve 
verkeer en vervoer. 

 
Onttrekking 2017 2018 2019 2020
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur 
Doelstelling: 2.2.02 Goed vestigings en leefklimaat -2.700.000 0 0 0
Bijdrage van de saldireserve 
Doelstelling: 2.2.04 Versterking ec. structuur ZO (vierkant voor werk) -1.000.000 0 0 0
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt 
Doelstelling: 3.6.01 Onderhoud vaarweg Meppel de Punt -36.000 0 0 0
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 
Doelstelling: 8.3.01 Opheffen reserve N34 -5.873.076 0 0 0
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG 
Doelstelling: 7.2.01 Afwikkeling projecten ILG -12.228 0 0 0
Bijdrage van reserve vitaal platteland 
Doelstelling: 7.3.01 Gemeentelijke bijdragen Leader ZO & ZW -330.000 0 0 0
Doelstelling: 7.3.01 Recreatietoeslag SBB -250.000 0 0 0
Bijdrage van reserve natuurbeleid 
Doelstelling: 7.1.01 Versterken toekomst gerichte landbouw -223.816 0 0 0
Doelstelling: 7.2.05 Nieuwe contracten natuurbeheer -5.051.100 0 0 0
Doelstelling: 7.2.07 Obstakel vrij maken grond tbv. NNN -1.085.063 0 0 0
Doelstelling: 7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv. NNN -251.066 0 0 0
Bijdrage van Reserve investeringsagenda 
Doelstelling: 4.1.02 Herstructureringsregeling -605.000 0 0 0
Totaal Onttrekking -17.417.349 0 0 0

 
 
 2017 2018 2019 2020
Lasten na wijziging 146.408.907 73.126.130 79.590.112 78.160.167
Baten na wijziging -331.016.211 -257.443.677 -246.999.386 -224.998.952
Saldo na wijziging -184.607.304 -184.317.547 -167.409.274 -146.838.785

 



 
 
 
 

1e Begrotingswijziging 2018 
(2e Bestuursrapportage 2017)  



Programma en Beleidsopgaven 2018 2019 2020 2021
Programma 2: Regionale economie 
Lasten 
Beleidsopgave 2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 0 -500.000 0 0
Beleidsopgave 2.4 Breedband in Drenthe 150.000 -150.000 0 0
Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 
Lasten 
Beleidsopgave 3.4 Verkeersveilig Drenthe 30.156 30.156 30.156 30.156
Beleidsopgave 3.7 Regio Specifiek Pakket 7.891.441 19.322.167 5.826.594 0
Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 
Lasten 
Beleidsopgave 4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen en werken 

2.545.000 2.000.000 0 0

Beleidsopgave 4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, 
natuur en wonen 

506.321 0 0 0

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem 
Lasten 
Beleidsopgave 5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens 
zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken 
(Energieneutraal) 

339.131 0 0 0

Beleidsopgave 5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd 
en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, 
ecologische en economische kracht behouden 

153.600 472.439 249.000 0

Baten 
Beleidsopgave 5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd 
en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, 
ecologische en economische kracht behouden 

-153.600 -472.439 -249.000 0

Programma 6: Cultuur 
Lasten 
Beleidsopgave 6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

1.111.000 0 0 0

Baten 
Beleidsopgave 6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in 
economische en ruimtelijke ontwikkelingen 

-130.000 0 0 0

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving 
Lasten 
Beleidsopgave 7.3 Dynamisch Drenthe 250.000 0 0 0
Programma 8: Middelen 
Lasten 
Beleidsopgave 8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande 
en dienstbare organisatie 

10.000 10.000 0 -360.000

Baten 
Beleidsopgave 8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 337.351 336.027 334.730 314.981
Beleidsopgave 8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande 
en dienstbare organisatie 

-105.500 -105.500 -51.500 -51.500

Programmatotaal 12.934.900 20.942.850 6.139.980 -66.363
Programma 8: Middelen 
Lasten 
Beleidsopgave 8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

2.565.225 1.150.000 0 0

Baten 
Beleidsopgave 8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

-15.228.118 -21.822.167 -5.826.594 0

Totaal reserves en voorzieningen -12.662.893 -20.672.167 -5.826.594 0
Vrije bestedingsruimte -272.007 -270.683 -313.386 66.363

 
  



2: Regionale economie 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 19.545.023 17.340.023 8.405.023 7.820.023
Baten voor wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
Saldo voor wijziging 19.512.823 17.307.823 8.372.823 7.787.823

 
         
Lasten wijziging 

         
2.2 

         
 Doelstelling        
 2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat  
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 0 500.000 0 0

         
Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde 
Voor de gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving GAE is de Provincie afhankelijk van derden (marktpartijen, overheden, 
kennis- en onderwijsinstellingen) voor de realisatie van de deelprojecten. Als gevolg van deze afhankelijkheid van 
besluitvorming door derden is een afwijking op de financiële planning niet altijd te voorkomen. Wij hebben met u de afspraak 
dat de budgetten voor gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde als programmabudget kunnen 
worden aangemerkt en dat er dan ook geschoven kan worden over de jaren heen als dat beter past binnen de realisatie van 
het programma. De overheveling verloopt via de Saldireserve. Wij stellen voor een bedrag van € 500.000,-- over te hevelen 
naar 2019, dit omdat in 2018 zoals het nu lijkt voldoende budget aanwezig is. 

         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie -702.400 -702.400 -702.400 -702.400

         
NOM 
Door de integratie van activiteiten NOM (business development), waar eerder een specifiek budget voor was van € 702.400,-- 
per jaar, stellen wij voor deze budgetten samen te voegen met het budget Bijdragen in projecten versterking economische 
structuur (VES) (zie doelstelling 2.2.02). 

         
 Doelstelling        
 2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 702.400 702.400 702.400 702.400

         
Bijdragen in projecten versterking economische structuur (NOM) 
Door de integratie van activiteiten NOM (business development), waar eerder een specifiek budget voor was van € 702.400,-- 
per jaar, stellen wij voor om deze budgetten samen te voegen met het budget Bijdragen in projecten versterking economische 
structuur (VES) (zie doelstelling 2.2.01). 

         
 Doelstelling        
 2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk)  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 0 -1.000.000 0 0

         
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk 
Op 1 maart 2017 is de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk opengesteld. De onderdelen Regionale Investeringssteun Drenthe 
(RID) en de Arbeidsplaatsenregeling (APR) blijken een groot succes en voldoen aan een behoefte in de markt. Er zijn veel 
meer aanvragen ingediend dan verwacht en een groot deel van deze aanvragen voldoet aan de gestelde criteria. Het huidige 
subsidieplafond is niet toereikend om deze aanvragen toe te kennen. Op 19 juli hebben wij Provinciale Staten hierover per brief 
geïnformeerd. Zoals in de brief is aangegeven, willen wij u voorstellen om € 1 miljoen uit jaarschijf 2019 over te hevelen naar 
jaarschijf 2017 voor de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. Daarmee komt het budget voor 2019 uit op 0 en dat voor 2017 op 
€ 5.410.000,--. De verrekening verloopt via de Saldireserve. 

         
  



2.4 

         
 Doelstelling        
 2.4.01 In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 150.000 -150.000 0 0

         
Breedband 
Omdat de opgaven grotendeels gerealiseerd moeten worden in de periode 2017/2018 willen we het beschikbare budget in 
2018 met € 150.000,-- verhogen tot € 625.000,--. Wij stellen voor het budget 2019 van € 200.000,-- daarvoor met € 150.000,-- 
te verlagen. Extra budget is nodig i.v.m. een meer sturende en versnellende rol van Verbind Drenthe. Een extra claim voor 
meer budget willen wij op dit moment niet doen. Wij hebben met u de afspraak dat de budgetten voor Breedband als 
programmabudget kunnen worden aangemerkt en dat er dan ook geschoven kan worden over de jaren heen als dat beter past 
binnen de realisatie van het programma. De overheveling verloopt via de Saldireserve. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 19.695.023 16.690.023 8.405.023 7.820.023
Baten na wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200
Saldo na wijziging 19.662.823 16.657.823 8.372.823 7.787.823

 
  



3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 63.676.338 61.860.458 56.336.490 56.001.438
Baten voor wijziging -9.136.750 -12.084.250 -5.218.932 -5.184.403
Saldo voor wijziging 54.539.588 49.776.208 51.117.558 50.817.035

 
         
Lasten wijziging 

         
3.4 

         
 Doelstelling        
 3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met 

de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 30.156 30.156 30.156 30.156

         
Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens 
Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 
2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. De bijdrage bedrag van € 30.156,--  die 
het rijk in overleg met het IPO beschikbaar heeft gesteld voor 2018 en verder is opgenomen in de Algemene uitkering en 
structureel toegevoegd aan de begroting. De bijbehorende lasten waren echter nog niet opgenomen. Wij stellen voor de last 
van € 30.156,-- alsnog in de begroting op te nemen en dit ten laste van de vrije ruimte te brengen. 

         
3.7 

         
 Doelstelling        
 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 8.806.666 9.475.628 0 0

         
RSP bereikbaarheidsprojecten 
In 2017 zijn op basis van de in 2016 vastgestelde overeenkomst "Aanpassing afspraken in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta" en het "Uitvoeringskader RSP Bereikbaarheid" meerdere RSP 
bereikbaarheidsprojecten met de gemeente Emmen financieel afgehandeld. Het meerjarig effect van deze financiële 
afhandeling wordt in deze rapportage opgenomen. We stellen voor in 2018 € 8.806.666,-- en in 2019 € 9.475.628,-- te 
onttrekken aan de Reserve Regio Specifiek Pakket, zodat dit conform de overeenkomst ingezet gaat worden voor RSP 
bereikbaarheidsprojecten. 

         
 Doelstelling        
 3.7.02 RSP Coevorden  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie -2.565.225 5.046.539 4.393.830 0

         
RSP Coevorden 
In 2017 heeft een vertraging in de aanbestedingsprocedures plaatsgevonden. Dit heeft als gevolg dat de lasten verschuiven. 
We stellen voor om in 2018 van de begrote € 6.228.266,-- € 2.565.225,--- af te ramen en toe te voegen aan de Reserve Regio 
Specifiek Pakket.  
Daarnaast stellen we voor om in 2019 € 5.046.539,-- en in 2020 € 4.393.830,-- te onttrekken aan de reserve om dit vervolgens 
toe te voegen aan het budget RSP Coevorden. 

         
  



 Doelstelling        
 3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen  
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 1.650.000 4.800.000 1.432.764 0

         
RSP Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen. 
In 2017 is er vertraging in de bestemmingsplanprocedures opgetreden, waardoor de lasten verschuiven. We stellen voor om in 
2018 € 1.650.000,--, in 2019 € 4.800.000,-- en in 2020 € 1.432.764,-- te onttrekken aan de Reserve Regio Specifiek Pakket en 
dit toe te voegen aan het budget Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 71.597.935 81.212.781 62.193.240 56.031.594
Baten na wijziging -9.136.750 -12.084.250 -5.218.932 -5.184.403
Saldo na wijziging 62.461.185 69.128.531 56.974.308 50.847.191

 
  



4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 9.439.739 6.739.431 2.710.418 2.710.418
Baten voor wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
Saldo voor wijziging 8.729.739 6.029.431 2.000.418 2.000.418

 
         
Lasten wijziging 

         
4.1 

         
 Doelstelling        
 4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van 

Drenthe 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 2.545.000 2.000.000 0 0

         
Herstructureringsregeling 
 
Voor de uitvoering van de herstructureringsregeling wordt in de jaren 2018 en 2019 een extra bedrag van € 2.000.000,-- 
beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbare bedrag komt daarmee in 2018 op € 2.545.000,-- en in 2019 op € 2.000.000,--. De 
dekking vindt plaats door een bijdrage uit de Reserve Investeringsagenda. 
 

         
4.2 

         
 Doelstelling        
 4.2.03 De zoetwatervoorz. voorziet in maatsch. gewenst voorzieningenniv. voor vold. en schoon 

zoetwater voor een, ook op lange term. Houdb., (klimaatbest.) econ. vitaal en ecologisch en 
humaan leefb. gebied 

 
   

         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 506.321 0 0 0

         
Deltafonds 
De niet bestede middelen in 2017 ad € 506.321,-- stellen we in 2018 beschikbaar voor hetzelfde doel. Het budget voor de 
beleidsontwikkeling regionaal waterplan 2018 komt daarmee uit € 1.352.397,--. De verrekening gebeurt via de Saldireserve. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 12.491.060 8.739.431 2.710.418 2.710.418
Baten na wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000
Saldo na wijziging 11.781.060 8.029.431 2.000.418 2.000.418

 
  



5: Milieu, Energie & Bodem 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 11.998.984 10.552.679 6.867.560 4.789.994
Baten voor wijziging -526.345 -526.345 -526.345 -526.345
Saldo voor wijziging 11.472.639 10.026.334 6.341.215 4.263.649

 
         
Lasten wijziging 

         
5.1 

         
 Doelstelling        
 5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt 

opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 339.131 0 0 0

         
Windenergie 
In 2017 is € 339.131,-- beschikbaar voor het inrichten van het het gebiedsfonds Drentse Monden Oostermoer (DMOM). In 
afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen voor het windpark verwachten we het budget in 
2017 nog niet in te zetten. Daarom stellen we voor het over te hevelen naar 2018. Het budget 2018 komt dan uit op € 689.131,-
-. De overheveling verloopt via de Saldireserve. 

         
5.3 

         
 Doelstelling        
 5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma  
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 153.600 472.439 249.000 0

         
Bodemsanering 
Op basis van actuele inzichten worden de uitgaven voor de bodemsanering meerjarig aangepast. De hogere uitgaven worden 
gedekt door bijdragen van Rijk, gemeenten en derden (zie ook baten 5.3.05). 

         
Baten wijziging 

         
5.3 

         
 Doelstelling        
 5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma  
         
    2018 2019 2020 2021

   Ontv. bijdragen -25.000 -75.000 -89.000 0

         
Bodemsanering 
Op basis van actuele inzichten worden de uitgaven voor de bodemsanering meerjarig aangepast. De hogere uitgaven worden 
gedekt door bijdragen van Rijk, gemeenten en derden (zie ook lasten 5.3.05). 

         
    2018 2019 2020 2021

   Ontv.subsidies -128.600 -397.439 -160.000 0

         
Bodemsanering 
Op basis van actuele inzichten worden de uitgaven voor de bodemsanering meerjarig aangepast. De hogere uitgaven worden 
gedekt door bijdragen van Rijk, gemeenten en derden (zie ook lasten 5.3.05). 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 12.491.715 11.025.118 7.116.560 4.789.994
Baten na wijziging -679.945 -998.784 -775.345 -526.345
Saldo na wijziging 11.811.770 10.026.334 6.341.215 4.263.649

 
  



6: Cultuur 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 18.742.805 17.608.197 16.833.585 16.157.830
Baten voor wijziging -1.335.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017
Saldo voor wijziging 17.407.625 16.259.665 15.485.053 14.795.813

 
         
Lasten wijziging 

         
6.1 

         
 Doelstelling        
 6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele 

investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit) 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 130.000 0 0 0

         
Voormalige RLS 
De verwachte huurinkomsten en exploitatie-uitgaven 2017 waren geraamd op elk € 65.000,-- en betroffen met name de 
herbestemming van gebouw B inclusief de tuin. De realisatie op peildatum 1 september 2017 liet zien dat de raming volgens de 
verwachting verliep. BOEI die ons ondersteunt in de exploitatie heeft nog geen prognose voor de provinciale begroting 2018 
geleverd. De reden hiervan is dat het marketingconcept RLS1957 halverwege 2017 door de provincie is gewijzigd van 
kunstenaars- c.q. cultuur/creatieve “fabriek” naar volledige bedrijfseconomische verhuur. Laatstgenoemde belangstelling steeg 
sneller dan verwacht en raakte in de verdrukking met de culturele (kunstenaars)kant zoals in 2016 het concept was gestart 
(kunstenaarsfabriek). De RLS1957 werd een instrument in de gebiedsontwikkeling GAE en omgeving. Deze kanteling in 
gebruik biedt een sneller perspectief in behoud en doorontwikkeling van dit gebouwde erfgoed-complex. De verhuur van het 
“Atrium” in gebouw B en de tuin blijft naast bedrijfseconomische activiteiten beschikbaar voor verhuur ten behoeve van o.a. 
cultuurevenementen. Vooralsnog worden de uitgaven en inkomsten voor gebouw B met tuin wederom geraamd op elk € 
65.000,--. In 2018 is ook gebouw A gerestaureerd en verbouwd voor gebruik (verhuur). Gelet op het aantal effectieve 
verhuurbare m2 van gebouw A is ook hier een prognose van € 65.000,-- aan uitgaven en € 65.000,-- aan inkomsten reëel (zie 
ook baten 6.1.03). 

         
 Doelstelling        
 6.1.05 Toonaangevende museale kwaliteit  
         
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 515.000 0 0 0

         
Culturele investeringen, investeringsagenda, Drents Museum 
Op 23 mei j.l. zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van de culturele investeringen uit 
de investeringsagenda. De aanpassingen in Abdijkerk en Depot worden door onszelf verricht. Op basis van de stand van zaken 
blijkt het investeringsritme tussen de jaren 2017 en 2018 voor wat betreft inkopen met € 515.000,-- te moeten worden 
aangepast. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het budget voor subsidies (ook 6.1.05). 

         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 466.000 0 0 0

         
Culturele investeringen, investeringsagenda 
Op 23 mei j.l. zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van de culturele investeringen uit 
de investeringsagenda. Op basis van deze stand van zaken blijkt het investeringsritme tussen de jaren 2017 en 2018 voor wat 
betreft subsidies met € 981.000,-- te moeten worden aangepast (inclusief budget inkoop). 

         
  



Baten wijziging 

         
6.1 

         
 Doelstelling        
 6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele 

investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit) 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Ontv. bijdragen -130.000 0 0 0

         
Voormalige RLS 
Zie lasten 6.1.03. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 19.853.805 17.608.197 16.833.585 16.157.830
Baten na wijziging -1.465.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017
Saldo na wijziging 18.388.625 16.259.665 15.485.053 14.795.813

 
  



7: Dynamiek in leefomgeving 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 74.201.328 74.027.397 58.867.397 56.076.710
Baten voor wijziging -8.328.260 -8.765.789 -5.593.685 -2.187.054
Saldo voor wijziging 65.873.068 65.261.608 53.273.712 53.889.656

 
         
Lasten wijziging 

         
7.3 

         
 Doelstelling        
 7.3.01 Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe 

Breed als gebiedsgericht 
 

   
         
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 250.000 0 0 0

         
Recreatieve voorzieningen Staatsbosbeheer 
In 2015 is € 1 miljoen gestort in de Reserve vitaal platteland omdat de gewijzigde financiering van Staatsbosbeheer tot een 
tekort had geleid op het beheer van de recreatieve voorzieningen. Provincie en gemeenten hebben ieder toen € 250.000,-- per 
jaar toegezegd om de kwaliteit te borgen. Voor 2018 moest deze bijdrage, die wordt gedekt door een onttrekking uit de 
Reserve vitaal platteland, nog worden geraamd. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 74.451.328 74.027.397 58.867.397 56.076.710
Baten na wijziging -8.328.260 -8.765.789 -5.593.685 -2.187.054
Saldo na wijziging 66.123.068 65.261.608 53.273.712 53.889.656

 
  



8: Middelen 
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 75.296.008 83.106.986 79.753.681 88.055.624
Baten voor wijziging -259.618.426 -254.460.490 -224.903.624 -228.056.038
Saldo voor wijziging -184.322.418 -171.353.504 -145.149.943 -140.000.414

 
Lasten wijziging 

          
 

          
 Doelstelling        
8.1.06 Vrije bestedingsruimte  

                  
     2018 2019 2020 2021

    Onvoorzien/stelpost -272.007 -270.683 -313.386 66.363

          
Storting 2018 2019 2020 2021
Vrije bestedingsruimte 
Doelstelling: 3.4.01 Regionale luchtvaartterreinen -30.156 -30.156 -30.156 -30.156
Doelstelling: 8.1.04 (baten) Vervroegde aflossing hypotheken -337.351 -336.027 -334.730 -314.981
Doelstelling: 8.2.10 Correctie kapitaallasten 0 0 0 360.000
Doelstelling: 8.2.10 DVO Drents Museum 51.500 51.500 51.500 51.500
Doelstelling: 8.2.10 DVO Prolander 44.000 44.000 0 0
Totaal Storting -272.007 -270.683 -313.386 66.363
 

          
 Doelstelling        
8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van informatiehuish.: dig. gegevens, appl., services en 

techn. infrastructuur waarmee gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd 
 

   
          
     2018 2019 2020 2021

    Inkoop 10.000 10.000 0 0

          
Dienstverleningsovereenkomst Prolander 
Omdat Prolander van meer accounts gebruik maakt (92 i.p.v. 80) en hiervoor betaalt, zullen de variabele kosten (met name 
licenties) ook hoger worden. Deze verwachte extra kosten van € 10.000,-- moeten daarom worden toegevoegd aan het budget 
Software. Dit budget stijgt daarmee van € 70.000,-- naar € 80.000,--. De dekking van deze kosten zijn de extra inkomsten van 
Prolander. De Dienstverleningsovereenkomst loopt voorlopig tot en met 2019. 

          
     2018 2019 2020 2021

    Kapitaallasten 0 0 0 -360.000

          
Correctie kapitaallasten 
Via de voorjaarsnota 2017 werd een investering van € 2 miljoen in I-beleid en -architectuur verwerkt in de begroting: jaarlijks € 
360.000,-- aan extra kapitaallasten m.i.v. 2021. Deze wijziging is verwerkt in de meerjarige begroting. De investering is echter 
ook opgenomen in de activamodule, waarna deze afschrijvingen nogmaals in de begroting zijn verwerkt. Deze dubbele 
verwerking draaien we nu terug. De correctie leidt tot een toename met € 360.000,-- van de vrije bestedingsruimte in de jaren 
2021 e.v. 

          
 

          
  



 Doelstelling        
8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen  

                  
     2018 2019 2020 2021

    Bijdr. aan reserves 2.565.225 1.150.000 0 0

Baten wijziging 

          
Storting 2018 2019 2020 2021
Bijdrage aan saldireserve 
Doelstelling: 2.2.04 Vierkant voor werk 0 1.000.000 0 0
Doelstelling: 2.4.01 Breedband 0 150.000 0 0
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 
Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 2.565.225 0 0 0
Totaal Storting 2.565.225 1.150.000 0 0
 

          
 Doelstelling        
8.1.04 Rente  

                  
     2018 2019 2020 2021

    Opbr. rente 337.351 336.027 334.730 314.981

          
Stimulering vervroegde aflossing hypotheken 
Door toegenomen complexiteit in fiscale wet- en regelgeving, hogere eisen ten aanzien van zorgplicht voor financiële 
instellingen, de wens voor meer flexibiliteit in arbeidsvormen bij de provincie en tot slot onmogelijkheden om ook maar iets te 
laten aanpassen in bestaande leningen, heeft geleid tot het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheid om de 
bestaande portefeuille versneld af te bouwen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is besloten vervroegde aflossing 
van hypotheken te stimuleren. Een voorzichtige schatting is dat circa 85% van de bestaande leningen per 31-12-2017 
geherfinancierd zal zijn. Op basis van deze aanname zijn de rentebaten vanaf 2018 met 85% afgeroomd. Voor 2018 is dit een 
bedrag van € 337.351,--. Dit bedrag komt ten laste van de vrije bestedingsruimte. 

          
 

          
 Doelstelling        
8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van informatiehuish.: dig. gegevens, appl., services en 

techn. infrastructuur waarmee gegevens worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd 
 

   
          
     2018 2019 2020 2021

    Ontv. bijdragen -105.500 -105.500 -51.500 -51.500

          
Dienstverleningsovereenkomst Prolander 
Omdat Prolander van meer accounts gebruik maakt (92 i.p.v. 80), dient hiervoor, zoals afgesproken in de 
Dienstverleningsovereenkomst (contract t/m 2019), ook meer te worden betaald. De provincie Drenthe heeft daardoor extra 
dekking voor de vaste kosten. Het inkomstenbudget wordt daarom verhoogd met € 54.000,-- naar € 234.000,--. Het grootste 
deel van deze inkomsten (€ 44.000,--) dient als extra dekking voor de vaste kosten en gaat daarom naar de vrije 
bestedingsruimte. Een bedrag van € 10.000,-- dient ter dekking van de extra automatiseringskosten (zie 8.2.10). De 
Dienstverleningsovereenkomst loopt voorlopig tot en met 2019. 

          
Dienstverleningsovereenkomst Drents Museum 
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Drents Museum is aangepast om de dienstverlening beter af te stemmen op 
de wensen van het Drents Museum. Het inkomstenbudget wordt daardoor vanaf 2018 structureel verhoogd met € 51.500,-- 
naar € 136.500,--. Deze extra inkomsten zijn voornamelijk dekking voor de afschrijvingskosten van de investeringen 
kantoorautomatisering voor het Drents Museum. Deze afschrijvingskosten zijn meerjarig meegenomen bij de begroting 2018. 

          
 

          
  



 Doelstelling        
8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen  

                  
     2018 2019 2020 2021

    Bijdr. van reserves -15.228.118 -21.822.167 -5.826.594 0

 
     
Onttrekking 2018 2019 2020 2021
Bijdrage van de saldireserve 
Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE 0 -500.000 0 0
Doelstelling: 2.4.01 Breedband -150.000 0 0 0
Doelstelling: 4.2.03 Middelen Deltafonds zoetwater -506.321 0 0 0
Doelstelling: 5.1.02 Inrichting gebiedsfonds DMOM -339.131 0 0 0
Doelstelling: 6.1.05 Culturele investeringen -981.000 0 0 0
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket 
Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen Centrum -8.806.666 -9.475.628 0 0
Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 0 -5.046.539 -4.393.830 0
Doelstelling: 3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle Emmen -1.650.000 -4.800.000 -1.432.764 0
Bijdrage van reserve vitaal platteland 
Doelstelling: 7.3.01 Integrale aanpak krimp en leefbaarheid -250.000 0 0 0
Bijdrage van Reserve investeringsagenda 
Doelstelling: 4.1.02 Herstructureringsregeling -2.545.000 2.000.000 0 0
Totaal Onttrekking -15.228.118 -21.822.167 -5.826.594 0

 
 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 77.599.226 83.996.303 79.440.295 87.761.987
Baten na wijziging -274.614.693 -276.052.130 -230.446.988 -227.792.557
Saldo na wijziging -197.015.467 -192.055.827 -151.006.693 -140.030.570

 




