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Inleiding 

a. Algemeen 

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2016 aan. De Jaarstukken 2016 bestaan uit het Jaarverslag 

(programmaverantwoording en paragrafen) en de Jaarrekening (het overzicht van baten en lasten 

in de rekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2016 gevolgd, waarin 

de zes speerpunten en de acht programma’s zijn opgenomen. De digitale Jaarrekening 2016 is te 

vinden op www.provincie.drenthe.nl/organisatie-bestuur/financien/ 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor dat alleen 

begrote mutaties met reserves direct verwerkt worden in het rekeningresultaat. Afwijkingen met 

betrekking tot reserves ten opzichte van de Begroting, dienen door Provinciale Staten expliciet te 

worden goedgekeurd bij de vaststelling van de bestemming van het rekeningsaldo. Daarom is net 

als vorig jaar in de programmaverantwoording per programma opgenomen van welke bedragen 

wordt voorgesteld deze vanuit het rekeningresultaat aan de achterliggende reserves toe te voe-

gen. Hierdoor is inzichtelijker welke gelden binnen de programma’s met reserves worden verre-

kend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het rekeningsaldo behoren. Een specificatie 

van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in pa-

ragraaf II.2. 

b. Europese aspecten 

Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 

Niet van toepassing. 

 

d. Participatie 

Ernst & Young Accountants LLP als controlerend accountant die door Provinciale Staten is aan-

gesteld en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als toezichthouder op de 

provincie. 

Advies  

 

1. Kennis te nemen van het negatieve resultaat van € 5.140.179,-- over 2016 (voor verwerking 

van niet-begrote mutaties in reserves). 

2. In te stemmen met de afzonderlijke niet-geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de 

reserves die afwijken van de Begroting voor een totaalbedrag van € 5.009.561,--. 

3. In te stemmen met het storten van € 2.168.151,-- in de saldireserve ten behoeve van de over-

heveling budgetten van 2016 naar 2017. 

4. In te stemmen met het verrekenen van de overschrijdingen op budgetten in 2016, die eerder 

(deels) overgeheveld waren, met de budgetten in 2017 voor in totaal € 523.820,--. 

5. In te stemmen met de eenmalige onttrekking van € 1.774.949,-- aan de Reserve voor algeme-

ne doeleinden. 

6. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. 

7. Kennis te nemen van de reactie op het accountantsverslag. 
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Doelstelling uit de begroting 

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten 

aanzien van financieel instrumentarium. Het beoogde resultaat is: voor de jaarstukken 2016 wordt een 

goedkeurende verklaring van de accountant verkregen voor 15 juli 2017. 

Argumenten 

1.1. Het betreft hier het resultaat, dat conform het BBV is opgesteld, van de Jaarrekening 2016. 

Het rekeningsaldo 2016, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt 

€ 5.140.179,-- negatief. Een negatief saldo komt niet vaak voor. In de afgelopen jaren was er sprake 

van voordelige saldi. Dit jaar zijn er relatief veel kleinere afwijkingen die hebben geleid tot het reke-

ningresultaat. Het betreft niet alleen onderbestedingen, maar ook overschrijdingen van budgetten.  

De voornaamste afwijkingen betreffen posten binnen Programma 3. Regionale bereikbaarheid en 

regionaal openbaar vervoer (met name RSP), Programma 5. Milieu, Energie & Bodem, Programma 7. 

Dynamiek in leefomgeving en Programma 8. Middelen. 

 

De voornaamste afwijkingen betreffen: 

- treffen van voorziening leningen Incas3 (nadeel € 4.4100.000,--) 

- bijdragen in projecten versterking economische structuur (nadeel € 1.055.000,--) 

- bereikbaarheid Emmen Atalanta (voordeel € 5.300.000,--) 

- bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP (nadeel € 4.248.000,--) 

- integrale gebiedsontwikkeling Coevorden spoorboog (nadeel € 1.170.000,--) 

- projecten Milieu en Energie (voordeel € 1.570.000,--) 

- product Natuur en landschap (voordeel € 1.230.000,--) 

- in december ontvangen Decentralisatie-uitkeringen (voordeel € 3.553.000,--) 

- administratieve aanpassing RSP-reserve Mobiliteitsfonds (nadeel € 8.185.937,--) 

 

2.1. In het BBV is expliciet vastgelegd dat toevoegingen en onttrekkingen aan reserves door  

Provinciale Staten moeten worden geaccordeerd. 

De meeste voor- en nadelen worden verrekend met achterliggende reserves. Per saldo wordt u voor-

gesteld om € 5.009.561,-- aan bestemmingsreserves te onttrekken. Het betreft hier een saldo van 

toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen van reser-

ves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en/of hogere opbrengsten van budget-

ten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaalbedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves te 

onttrekken kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-

oogpunt zijn weergegeven en nadelen dan ook ten laste van het rekeningsaldo worden gebracht). 
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In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd 

aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de pro-

gramma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het reke-

ningsaldo behoren. De afwijkingen worden in de betreffende programma's verder toegelicht. In de 

paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de reserves te lezen.  

 

3.1. Overhevelingen betreffen een onderdeel van de bestemming van het resultaat waarover  

Provinciale Staten moeten besluiten.  

Er zijn afspraken met Provinciale Staten gemaakt waaraan deze overhevelingen moeten voldoen. 

Daar is bij het beoordelen van deze overhevelingen naar gehandeld. Overhevelingen betreffen een 

onderdeel van de bestemming van het resultaat waarover Provinciale Staten moeten besluiten. Na 

verwerking van de voorgestelde reservemutaties die niet begroot zijn resteert een nadeel van 

€ 130.618,--. Bovenop dit resultaat komen de door ons voorgestelde overhevelingsvoorstellen om een 

bedrag van € 2.168.151,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2017. 

 

 
  

Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen, zoals met u is overeengekomen, een 

zeer restrictief beleid. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die 

manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging.  
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Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of 

projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2017 geen of onvol-

doende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2016 niet of slechts gedeeltelijk is benut. 

 

Voor de beoordeling van de overhevelingen is dan ook het onderstaande afwegingskader gehanteerd. 

Daarbij is getoetst op: 

- de omvang van het budget 

- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen 

- het incidentele karakter van het budget in 2016 

- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2017 

- bijzondere (externe) omstandigheden 

- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering 

- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overheve-

len van middelen 

 

4.1. Door de eerdere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget beschikbaar voor dat onder-

deel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. 

Het komt voor dat budgetten die eerder zijn overgeheveld aan het eind van het jaar toch aanzienlijk 

zijn overschreden. Daarom wordt voorgesteld de overschrijdingen van die budgetten te verrekenen 

met eerder overgehevelde bedragen ten gunste van het rekeningresultaat.  

Er zijn in 2016 twee budgetten verlaagd om over te hevelen naar 2017, die zijn overschreden waarvan 

wij voorstellen deze overschrijdingen te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2017. Het betreft 

de hierna genoemde zaken. 

 

 
  

5.1. Saldobestemming is een onderdeel waarover Provinciale Staten moeten besluiten. 

In het collegeakkoord is besloten tot toevoegen van toekomstige positieve rekeningsaldi aan de  

Financieringsreserve. Dit jaar is echter sprake van een negatief saldo. De Reserve voor algemene 

doeleinden is specifiek bedoeld voor de opvang van tekorten. Om die reden stellen wij voor deze re-

serve aan te spreken om het saldo dat resteert na de verrekeningen met bestemmingsreserves, de 

overhevelingen en de correctie op de overhevelingen, te verrekenen. 

Het resultaat 2016 bedraagt € 1.774.949,--. Een specificatie van de verschillen tussen begrote en 

gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2. 

 

6.1. Het vaststellen van de Jaarstukken is een vast onderdeel van de jaarcyclus en is voorgeschreven 

in de Provinciewet. 

De Jaarstukken voldoen aan de voorschriften voor de opzet en de inrichting van de Jaarstukken voor 

gemeenten en provincies. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Begroting en verantwoor-

ding (BBV). 

 

7.1. Met onze reactie erbij kunt u een goed oordeel vellen over de uitkomsten van de controle van de 

accountant. 

De Jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van Ernst & Young Accountants LLP met 

daarin een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en een goedkeurend oordeel over de rechtma-

tigheid. Het accountantsverslag over 2016 is u rechtstreeks door de accountant toegezonden.   
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Wij ontvingen hiervan een afschrift. In dit Statenstuk geven wij een korte reactie op het verslag van 

bevindingen van de accountant. 

Tijdsplanning 

Inzending door ons college van de Jaarstukken aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en  

Koninkrijksrelaties moet binnen de uiterlijke wettelijke termijn van 15 juli 2017. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

1. Jaarstukken 2016 

Ter inzage in kamer C0.39 

1. Productenrealisatie 2016 

 

 

 

Assen, 5 april 2017 

Kenmerk: 14/3.2/2017000984 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

 

H. Brink, plv. voorzitter  

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

wa/coll. 
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Reactie op het accountantsverslag 

 

De accountant Ernst & Young Accountants heeft de rapportage Uitkomsten controle en overige infor-

matie 2016 aan uw Staten uitgebracht. Ernst & Young accountants LLP heeft nu voor het zesde jaar 

(het tweede jaar van de tweede termijn) de controles bij de Jaarrekening uitgevoerd en deze zowel op 

getrouwheid als op rechtmatigheid beoordeeld conform artikel 217 van de Provinciewet. 

 

Bij de Jaarrekening 2016 is een goedkeurende controleverklaring door de accountant afgegeven met 

daarin een goedkeurend oordeel over de getrouwheid en een goedkeurend oordeel over de rechtma-

tigheid. 

Dat betekent dat de Jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid geen fouten of onzekerheden 

bevat die in totaliteit de voor de Jaarrekeningcontrole gehanteerde goedkeuringstolerantie overschrij-

den, en dat de Jaarstukken 2016 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en  

semipublieke sector (WNT) zijn opgesteld. Wij zijn tevreden dat er wederom een goedkeurende ver-

klaring is afgegeven en dat mede hierdoor de provincie Drenthe onder repressief toezicht blijft. 

 

De accountant maakt in het verslag dit jaar een beperkt aantal opmerkingen die uw Staten kunnen 

helpen hun controlerende taak uit te voeren. Vooruitlopend op de bespreking met u, geven wij kort op 

een aantal zaken een reactie. 

 

Begrotingsbeheer op orde 

De accountant geeft aan dat er een forse afname van de omvang van de begrotingsafwijkingen is 

geconstateerd, iets wat wij ook hebben geconstateerd en hebben beschreven in de inleiding. Het ge-

realiseerde resultaat wijkt 2% van het begrotingstotaal af tegen ruim 10% in 2015. Het treffen van de 

voorziening leningen Incas3 (nadeel € 4.4100.000,--) maakt een groot deel uit van het nadeel dat er in 

2016 is gerealiseerd. Wij hebben het advies dat vorig jaar werd afgegeven om de voortgang van bud-

getten nauwgezet te blijven monitoren, zodat tijdig Begrotingswijzigingen kunnen worden voorgesteld, 

zo goed mogelijk opgevolgd. Het blijft lastig om op alle vlakken juiste inschattingen te maken. Door de 

nieuwe prestatieafspraken met Prolander hopen wij met name de afwijkingen binnen programma 7. 

Dynamiek in leefomgeving te beperken in de toekomst. Wij nemen uw Staten hierin ook zoveel als 

mogelijk mee. 

Dit jaar hebben wij kritisch gekeken naar de reserves op mogelijke vrije ruimte die daar zat of zou 

ontstaan. De resultaten daarvan zijn in de Begroting 2017 meegenomen. Daarnaast is het afgelopen 

jaar kritisch gekeken naar de opgenomen verplichtingen. Ook daarbij zien wij nu dat als gevolg van de 

ingezette lijn middelen zijn vrijgevallen. 

 

Weerstandsvermogen 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen 

dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken. Wij 

zijn blij dat de accountant aangeeft dat goed inzicht gegeven wordt in het beleid ten aanzien van het 

weerstandsvermogen. Het is goed te constateren dat het saldo aan weerstandsvermogen ruim vol-

doende aanwezig is. 

 

Waardering verstrekte leningen, waaronder de revolverende leningen 

Terecht geeft de accountant ook dit jaar aan dat het risico bestaat dat de partijen mogelijk niet in staat 

zijn om verstrekte leningen terug te betalen. Deze mogelijkheid is ook door ons voorzien en daarom is 

in het kader revolverend financieren ook aangegeven dit risico vooraf zo goed mogelijk in te schatten 

en hiervoor bedragen te reserveren. Wij hebben uw Staten hierin de afgelopen periode ook meege-

nomen. Wij hebben het advies van de accountant om ook gedurende de looptijd herbeoordelingen 
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periodiek en op uniforme wijze uit te voeren ter harte genomen. Wij zijn hiermee gestart en voorzien in 

een groeimodel op basis van ervaringen in de toekomst. Het advies van de accountant nemen wij dan 

ook over. Dat dit in de toekomst mogelijk tot extra reserveringen kan leiden is daarvan een gevolg. Op 

dit moment is onze inschatting dat de gemaakte reserveringen voldoende zijn om risico’s op te van-

gen. 

 

Juistheid opgenomen nog te betalen posten oude jaren 

Zoals hiervoor aangegeven hebben wij dit jaar extra aandacht geschonken aan actualiteit van de op-

genomen nog te betalen posten, met als gevolg dat behoorlijke bedragen zijn vrijgevallen ten gunste 

van het rekeningsresultaat. Deze vrijval is over het algemeen het gevolg van lagere subsidievaststel-

lingen en daarom ook niet altijd te voorkomen/te voorzien. Uiteraard nemen wij het advies over om 

ook in de toekomst aandacht te blijven schenken aan de juistheid van de opgenomen posten. 

 

Onrechtmatige inkopen en aanbestedingen en overschrijding investeringskrediet 

Uit de interne controle op inkopen en aanbestedingen over 2016 is gebleken dat vier inkopen niet 

voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Dit is uiteraard niet de bedoeling en kwam vooral voort 

uit meerwerkfacturen die niet goed ingeschat waren. De geconstateerde controleverschillen zijn ach-

teraf niet te corrigeren. Dat geldt ook voor de beperkte overschrijding op het investeringskrediet N374, 

herinrichting wegvak Borger-Schoonloo, afslag Westdorp. Deze overschrijding kan goed opgevangen 

worden door meevallers op andere afgesloten investeringen die een positieve financiële afronding 

hadden (zie hiervoor het onderdeel III.1.1 Investeringen). Met het vaststellen van de Jaarrekening 

door uw Staten wordt de overschrijding van het krediet alsnog geautoriseerd. Zoals de accountant 

terecht aangeeft, vallen beide ongecorrigeerde verschillen ruim binnen de door u vastgestelde con-

troletoleranties. Uiteraard nemen wij het advies ter harte om de rechtmatigheid van inkopen en aan-

bestedingen preventief te waarborgen. 

 

Aangepaste controleverschillen 

Zoals in de Jaarrekening is toegelicht hebben de genoemde verschillen betrekking op het Product 3.5 

Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) RSP. Het betreft zaken die zijn aangepast 

ten aanzien van bijdragen derden aan RSP-projecten. In voorgaande jaren was de gedragslijn deze 

bijdragen in de Reserve Regio Specifiek Pakket op te nemen, zodat helder en op één plek de be-

schikbare RSP-middelen voor uw Staten zichtbaar waren. Dit jaar is, in overleg met de accountant, 

besloten om deze ontvangsten via de balans op post overlopende passiva te verantwoorden. Met 

deze werkwijze was bij het opstellen van de 3e Bestuursrapportage 2016 nog geen rekening gehou-

den. Door deze aanpassingen zijn twee grote afwijkingen in de Jaarrekening 2016 opgenomen. De 

eerste afwijking betreft de begrote bijdrage Uitvoeringsprogramma RSP, bijdrage van Regionaal  

Mobiliteitsfonds RSP van € 4.248.884,--, die niet als realisatie in de exploitatiebegroting opgenomen 

kon worden (maar wel is ontvangen). De tweede afwijking betreft een niet-begrote onttrekking aan de 

Reserve Regio Specifiek Pakket van € 8.185.937,-- om onder de balanspost overlopende passiva te 

verantwoorden. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 april 2017, kenmerk 

14/3.2/2017000984; 

 

 

BESLUITEN:   

 

 

I. de Jaarstukken 2016 vast te stellen; 

 

II. kennis te nemen van het negatieve resultaat van € 5.140.179,-- over 2016 (voor verwerking 

van niet-begrote mutaties in reserves); 

 

III. in te stemmen met de niet geraamde afzonderlijke toevoegingen en onttrekkingen aan de re-

serves die afwijken van de Begroting voor een totaalbedrag van € 5.009.561,--; 

 

IV. in te stemmen met het storten van € 2.168.151,-- in de saldireserve ten behoeve van de over-

heveling budgetten van 2016 naar 2017; 

 

V. in te stemmen met het verrekenen van de overschrijdingen op budgetten in 2016, die eerder 

(deels) overgeheveld waren, met de budgetten in 2017 voor in totaal € 523.820,--; 

 

VI. in te stemmen met de eenmalige onttrekking van € 1.774.949,-- aan de Reserve voor algeme-

ne doeleinden; 

 

VII. kennis te nemen van de reactie op het accountantsverslag. 

 

 

Assen, 31 mei 2017 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

  , griffier  , wnd. voorzitter 

 

wa/coll.  
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Voorwoord 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare Drentse middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan 
een ondernemende en dynamische Drentse samenleving waarin iedereen meetelt? Die vraag drijft ons 
steeds opnieuw. In 2015 zijn we voortvarend van start gegaan met de realisatie van onze ambities voor een 
economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe. Het afgelopen jaar  hebben we 
ons hier samen met onze partners weer met mooi resultaat voor ingezet. In de jaarrekening zult u zien dat 
achter het overgrote deel van onze voornemens een groen vinkje staat.  Zonder compleet te willen zijn, 
lichten we er graag een aantal resultaten uit.  
 
We hebben weer werk van werk gemaakt. We hebben de Investeringsagenda omgezet in concrete 
plannen. Hiermee investeren we tientallen miljoenen in projecten die bijdragen aan duurzame 
werkgelegenheid. We zijn gestart met het Europees Globaliseringsfonds (EGF) project gericht op het weer 
aan het werk helpen van 800 ontslagen werknemers uit de door de crisis getroffen retailsector. En lopen 
zorgstudenten stage in Duitsland via het project Sorgen Für Sorgen Dass. Ook de verkiezing van 
Groningen/Drenthe tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy willen we hier niet onbenoemd laten. 
We hebben het afgelopen jaar samen met de Drentse gemeenten de Retailagenda 2016- 2019 gemaakt 
om winkelgebieden compacter en aantrekkelijker te maken. Met het Binnenstadsfonds geven we een 
impuls aan de uitvoering hiervan.   
 
Op het gebied van duurzaamheid hebben we ook mooie stappen gezet. Op 8 juni 2016 hebben Provinciale 
Staten (PS) ingestemd met de Energieagenda 2016-2020. Met de Expeditie Neutraal Wonen en het 
verstrekken van zonneleningen, hebben we weer een bijdrage geleverd aan een duurzamer Drenthe.  
 
Wat waren we trots toen Drenthe als eerste fietsregio in de wereld het UCI Bike Region Label kreeg. Dat 
werd nog eens onderstreept toen Drenthe landelijk de hoogste waardering kreeg van de recreatieve fietser. 
We hebben bezoekers heel wat te bieden, blijkt ook uit het feit dat het Drents Museum, het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum, het Hunebedcentrum en Museum De 
Buitenplaats gezamenlijk circa 600.000 bezoekers trokken. Met de in 2016 geopende Wildlands Adventure 
Zoo en het ATLAS Theater in Emmen, heeft onze provincie er weer twee publiekstrekkers bij gekregen.  
 
De visie op Krimp en Leefbaarheid is vastgesteld. Voor 100% van de gebieden waar nog geen breedband 
beschikbaar is, is een aanvraag voor subsidie vraagbundeling ingediend. De implementatie van de nieuwe 
Wet natuurbescherming is voltooid. Aan 34 jonge landbouwers zijn investeringssubsidies verstrekt vanuit 
POP3. Hiermee worden innovatieve en duurzame maatregelen op het boerenbedrijf uitgevoerd. In 2016 
hebben we ook aan verkeersveiligheid gewerkt. Zo is er voor de N34 een voorlichtingscampagne gestart 
gericht op het tegengaan van afleiding en inhalen en doen in drie gemeenten in Drenthe alle scholen mee 
aan het meerjarige project Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).  
 
Al deze resultaten hadden we niet kunnen boeken zonder een goede samenwerking met gemeenten, 
bedrijven, instellingen en de inzet van onze eigen organisatie. De Drentse gemeenten zijn voor ons een 
belangrijke gesprekspartner. Als college hebben we inmiddels alle gemeenten bezocht. Dat blijven we ook 
in de toekomst doen. Andere partners en ook PS hebben we actief betrokken bij de totstandkoming van 
nieuw beleid, bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota. 
 
Er zijn ook dingen anders gelopen dan vooraf ingeschat. Zo is Incas3 in 2016 failliet gegaan. Dit betekent 
een afboeking van de door ons verstrekte lening. Ook is de Stichting Sensor Universe in 2016 geliquideerd. 
De afwikkeling daarvan is verwerkt in deze jaarrekening. Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 
2016 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet. 
 
College van gedeputeerde staten van Drenthe 
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Inleiding 
De Jaarstukken 2016 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de 
jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans). Voor de indeling is de 
opzet van de Begroting 2016 gevolgd waarin 8 programma’s zijn opgenomen.  
 
In 2016 resteert na het verrekenen van budgetten met achterliggende reserves geen vrij besteedbaar 
resultaat, maar een negatief resultaat van € 1.775.000,--. Dit is het resultaat na verwerking van niet 
begrote mutaties in reserves en het saldo van voorstellen met betrekking tot overheveling van 
budgetten naar 2017. Wij stellen voor om het tekort te onttrekken aan de Reserve voor algemene 
doeleinden, zoals in het College-akkoord is besloten.  Een nadere specificatie van de verschillen 
tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2. 
 
Het rekeningsaldo 2016, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt 
€ 5.140.000,-- negatief. In de hierna opgenomen tabel wordt dit bedrag per programma uitgesplitst. 
Wat dit jaar opvalt is dat het om veel relatief kleinere afwijkingen gaat en dat het niet alleen 
onderbestedingen zijn, maar dat ook het aantal overschrijdingen van budgetten is toegenomen. Er 
wordt een scherpere koers gevaren, waarbij dat in enkele gevallen tot overschrijdingen heeft geleid. 
De forse afwijkingen die hebben geleid tot het rekeningresultaat betreffen posten binnen Programma 
2. Regionale economie, Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer (met 
name RSP), Programma 5. Milieu, Energie & Bodem, Programma 7. Dynamiek in leefomgeving en 
Programma 8. Middelen.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
- Treffen van voorziening leningen Incas3 (nadeel € 4.4100.000,--) 
- Bijdragen in projecten versterking economische structuur (nadeel € 1.055.000,--) 
- Bereikbaarheid Emmen Atalanta (voordeel € 5.300.000,--) 
- Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP (nadeel € 4.248.000,--) 
- Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden spoorboog (nadeel € 1.170.000,--) 
- Projecten Milieu en Energie (voordeel € 1.570.000,--) 
- Product Natuur en landschap (voordeel € 1.230.000,--) 
- In december ontvangen Decentralisatie-uitkeringen (voordeel € 3.553.000,--) 
- Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds (nadeel € 8.185.937,--) 
 
 
De meeste voor- en nadelen worden verrekend met achterliggende reserves. Per saldo wordt 
voorgesteld € 5.010.000,-- aan bestemmingsreserves te onttrekken (zie voor de specificatie III.3 
Bestemming van het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma’s 
toegelicht. 
 
In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd 
aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de 
programma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het 
rekeningsaldo behoren. In de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de 
reserves te lezen.  
 
De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven 
Provinciale Staten de mogelijkheden om invulling te geven aan hun controlerende rol. Gedeputeerde 
Staten leggen door middel van de Jaarstukken 2016 verantwoording af over de Begroting 2016.  
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Het jaarverslag bestaat uit: 
- de programmaverantwoording 
- de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
- het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting 
- de balans en de toelichting, welke als gevolg van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) iets 
gewijzigd van opzet is. 
Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring 
van de accountant. Nieuwe is hierbij het overzicht interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. De provincie 
Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken 
door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is 
aangewezen. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals 
dat is afgestemd met de gemeenten.  
 
 
Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2016 
 
De programmaverantwoording 
De programmaverantwoording is opgebouwd uit de 6 speerpunten en de programma’s die daar onder 
vallen. De programma's zijn weer onderverdeeld in producten en vervolgens zijn ingedeeld naar 
beleidsopgaven. In de programmaverantwoording is per speerpunt de tekst van het betreffende 
speerpunt opgenomen, zoals die in de Begroting 2016 stond vermeld. Daarnaast is per programma 
een toelichting opgenomen waarin staat welke onderwerpen binnen het betreffende programma zijn 
opgenomen. Aan het begin van elk programma zijn de totale lasten en baten van het betreffende 
programma opgenomen. Daarbij is procentueel aangegeven wat het aandeel van het programma is 
ten opzichte van alle programma’s samen. Dit geeft een indicatie van het financieel belang ten opzicht 
van het geheel.  
Tevens wordt per programma/product/beleidsopgave ingegaan op de realisatie van doelstellingen en 
resultaten die in de Begroting 2016 zijn opgenomen.  
In de eerste twee kolommen zijn de doelstellingen en te behalen resultaten vanuit de Begroting 2016 
opgenomen. De gemarkeerde kleur geeft daarbij aan dat deze onderdelen ook in het College-akkoord 
specifiek zijn benoemd. In de kolommen daarna is in het geel de realisatie van de resultaten 
opgenomen. Vervolgens is de status van het resultaat aangegeven. Die icoontjes kunnen groen, 
oranje of rood zijn. Bij groen loopt alles volgens planning, bij oranje is er vertraging en bij rood is de 
doelstelling niet gerealiseerd. Is de status oranje of rood dan is toegelicht waarom het niet loopt zoals 
eerder gepland was. Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met 
betrekking tot de producten. Dit kan een terugblik zijn, maar ook een ontwikkeling met het oog op de 
toekomst. 
Hieronder is in een taartdiagram aangegeven wat de statussen, van de resultaten, die in de Begroting 
2016 zijn opgenomen, bij het opstellen van de Jaarrekening 2016 zijn. Geconcludeerd kan worden dat 
veel van de begrote resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De drie resultaten die niet 
gerealiseerd zijn betreffen de resultaten: 
• 'Het Interprovinciaal Sectorplan 'Grenzenloos werken' is in uitvoering' in programma 2 Regionale 

economie 
• 'Gestart met intensivering van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs' binnen programma 6 

Cultuur 
• 'Geïnitieerde Proeftuin Drenthe Bodemenergie' binnen programma 5 Milieu, Energie & Bodem 
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Er zijn ruim 40 resultaten met een oranje status, waarvan het merendeel binnen de Programma's; 2 
Regionale economie, 3 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer en 7 Dynamiek in 
leefomgeving. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstellingen.                                                                                                                        
 

 

 
Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het beleid gekost heeft en wordt op 
grotere verschillen een toelichting gegeven. 
 
Hierna volgt een overzicht van de grotere afwijkingen, dit conform ''Statenstuk 2012-526 Advies 
uitgangspunten programmaplan begroting 2013''; deze afwijkingen worden bondig toegelicht. De norm 
voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde 
begroting is vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de 
belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Tevens is in het 
overzicht aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt, in welke mate de provincie 
onderbesteding heeft kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet 
alleen om de omvang van de onderbesteding. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij 
onderbestedingen een toelichting, maar ook bij overschrijdingen. 

Omschrijving 
Saldo 

programma 
Toelichting 

nodig? Bedrag 
Voordeel / 

nadeel 
Resultaat 
behaald 
(ja/nee) 

Oorzaak 
overwegend 
(intern/extern 

Hoogte bedrag 
beïnvloedbaar 

(ja/nee) 
Saldo na 

verrekening 
reserves 

Programma 1. Kwaliteit openbaar 
bestuur 913.991 ja      267.109 
Kwaliteit van dienstverlening   58.571 V ja intern ja  

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)   98.538 V ja extern nee  
Cofinanciering Europa   646.882 V nee extern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   110.000 V     
Programma 2. Regionale 
economie -3.797.475 ja      -2.844.059 
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Voorziening leningen Incas3   -2.915.000 N ja extern nee  
Bijdragen in projecten versterking 
economische structuur   -1.055.057 N ja intern nee  
Vrijval voorziening vordering Sensor 
Universe   243.098 V ja extern nee  
Afrekening project IAP   57.189 V ja extern nee  
Kennisontwikkeling en goede 
aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt   -187.781 N ja intern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar, Prikkels 
functioneren arbeidsmarkt   252.350 V ja intern ja  
uitvoeringsregeling subsidies 3D 
printers   113.270 V nee extern nee  

Breedband op het Drentse platteland   -227.995 N ja extern nee  
Structuurversterking recreatie en 
(zorg)toerisme   100.450 V nee intern ja  
Intensiveren marketing   -165.542 N ja extern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   -12.457 N     
Programma 3. Regionale 
bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 1.019.610 ja      406.246 
Onderhoud en verbeteringswerken 
N34   265.889 V nee extern nee  
Bijdragen in kosten verkeers- en 
vervoersprojecten (BDU)   -547.244 N ja extern nee  
Fietsen   122.461 V nee extern nee  
Exploitatie openbaar vervoer   -57.916 N ja extern nee  
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid 
(SWUNG)   100.000 V nee extern nee  
Gebiedsontsluitingsweg projecten 
onderhoud   -351.474 N ja intern ja  
Fietspaden projecten onderhoud   737.872 V nee intern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar, 
Gebiedsontsluitingsweg beheer   179.928 V ja intern ja  

Vaarweg Meppel de Punt onderhoud   180.612 V ja extern nee  
Zuid-Oost Drentse vaarwegen 
onderhoud   -104.772 N ja extern nee  
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel 
Groot onderhoud   110.304 V nee extern nee  
Bereikbaarheid Emmen Atalanta   5.300.370 V nee intern ja  
Bijdrage van regionaal 
Mobiliteitsfonds RSP   -4.248.884 N ja extern nee  
Integrale gebiedsontwikkeling 
Coevorden spoorboog   -1.170.149 N ja intern ja  
Verbetering spoor Zwolle Coevorden 
en Emmen   233.180 V ja intern ja  
Ruimtelijk Economisch Programma   79.861 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   189.571 V     
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Programma 4. Duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 295.669 ja      295.669 
Inzet op specifieke ontwikkelingen, 
Geopark   66.161 V ja extern nee  
Duurzame krimpregeling   124.709 V nee extern ja  
Diverse inkoopbudgetten o.a. Kosten 
onderzoeken   54.333 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   50.466 V     
Programma 5. Milieu, Energie & 
Bodem 1.803.723 ja      1.803.723 

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   435.461 V ja extern ja  
Projecten Milieu en Energie   1.030.630 V nee intern ja  
Actieplan Energieneutraal Wonen   104.121 V nee intern ja  
Windenergie   89.131 V m extern nee  
RUD projectkosten   82.051 V nee intern nee  
Kosten uitvoering 
bodemsaneringsprogramma   -276.799 N ja extern nee  
Bijdragen in kosten 
bodemsaneringen   278.709 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   60.418 V     
Programma 6. Cultuur -526.390 ja      -526.390 
Gebiedsontwikkeling Koloniën van 
Weldadigheid   -295.825 N ja extern nee  
Overige musea van provinciaal 
belang   -99.363 N ja intern ja  
RTV Drenthe   -66.800 N ja intern ja  

Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling   -106.984 N ja intern ja  

Festivals en bijzondere evenementen   -177.827 N ja extern nee  
Bijdrage provincie Groningen WSF-
taken   114.000 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   106.410 V     
Programma 7. Dynamiek in 
leefomgeving 1.195.546 ja      217.533 
Prikkels versterkte agrarische 
sector/R&T/Landbouw/SEV   -183.380 N ja extern ja  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   -91.691 N ja intern ja  
Grondgebonden landbouw   215.348 V ja intern ja  
Baten grondgebonden landbouw   57.687 V ja extern nee  
Vitaal Platteland (Impuls 
sociaaleconomische vitaliteit (sev)   -89.392 N ja extern nee  
Uitvoeringskosten Programma 
Natuurlijk Platteland   -395.137 N ja extern nee  
Nationale Parken   -59.849 N ja extern nee  
Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting   -1.361.844 N ja extern nee  
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Overige opbrengsten 
ontwikkelopgave   2.053.456 V ja extern nee  
GWO (Bij12)   111.105 V ja extern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar GWO   101.322 V ja extern nee  
Beheer binnen EHS (DR.) (incl. 
beheer buiten EHS)   -1.396.202 N ja extern nee  
Aanpak stikstof(PAS) DU   -1.043.609 N ja extern nee  
Overige opbrengsten PAS   148.487 V ja extern nee  
Afwikkeling voorgaand jaar 
Beekherstel   271.859 V ja extern nee  
Uitfinanciering ILG verplichtingen 
overig Natuur lasten   984.243 V ja extern nee  
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 
Waterberging   166.955 V ja extern nee  
Overige opbrengsten ILG 
uitfinanciering   -931.578 N ja extern nee  
Afwikkeling voorgaand jaar 
Ruilverkaveling    -1.318.377 N ja extern nee  
Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting, grondverwerving   1.737.414 V ja extern nee  
Opbrengst verkoop grond en 
gebouwen NNN   1.769.473 V ja extern nee  

Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting Tijdelijke beheer grondbezit   88.868 V ja extern nee  
Tijdelijk beheer grondbezit 
opbrengsten   143.203 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   217.185 V     
Programma 8. Middelen -6.044.854 ja 0     249.551 
Overige opbrengsten RUD   -71.306 N ja extern nee  
Overige goederen en diensten fiscale 
deskundigheid   76.489 V ja intern ja  
Juridische kosten   -74.388 N ja extern nee  
Decentralisatie-uitkering Natuur   633.194 V nee extern nee  
DU Hydrologische maatregelen   2.410.240 V nee extern nee  
DU Vierkant voor Werk   510.000 V nee extern nee  
Opbrengst opcenten op hoofdsom 
motorrijtuigenbelasting   -309.375 N ja extern nee  

Incas3 leningen, treffen van 
voorziening en dekken door reserve   -1.495.000 N ja extern nee  
Administratieve aanpassing RSP 
reserve Mobiliteitsfonds   -8.185.937 N ja extern nee  
Bijdrage programma Energie 
verstrekken van lening   100.000 V ja extern nee  
Correcties btw-compensatiefonds 
baten   84.152 V ja extern nee  
Toegerekende apparaatskosten   -116.903 N ja intern nee  
Bijdrage van de kostenplaats 
kapitaallasten lange rente   -324.386 N ja extern nee  
Arbeidsvoorwaarden   197.621 V ja intern ja  
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Doorlopende HRM kosten 
(werving&selectie)   160.922 V ja extern nee  

Automatisering gegevensverwerking   53.543 V ja intern ja  
Provinciehuis Gas, water, elektra en 
afvalverwerking   56.919 V ja intern ja  
Onderhoud en servicekosten, Drents 
Museum, Depot en Tetrode   64.726 V ja intern ja  

Documentaire informatievoorziening   72.671 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   111.963 V     
Totaal rekeningsaldo voor 
verrekeningen met reserves   -5.140.179     -130.618 
 
De paragrafen 
In de paragrafen die zijn voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het 
inzicht in de financiële positie van de provincie. Dit is inclusief de niet verplicht op te nemen paragraaf 
Reserves en voorzieningen en de paragraaf Europa. De voorschreven paragrafen bevatten een 
verslag van de realisatie van beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale 
heffingen.  
 
Het overzicht van baten en lasten in de rekening 
Via vaststelling van de begroting autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Over de 
realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de rekening per programma verslag 
gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten, worden de baten en lasten per 
programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van 
de saldi per programma. In een beknopt overzicht is per programma een specificatie opgesteld. De 
lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten negatief. In de kolom verschil staat dan vervolgens 
het resultaat ten opzichte van de Begroting 2016 na wijziging. Zijn de bedragen in de kolom Verschil 
positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag negatief dan betreft het een nadeel. 
 
De balans met toelichting en de overige gegevens 
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. 
Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op 
basis van de balans. De balans en de toelichting daarop is dit jaar licht in opzet gewijzigd om geheel 
volgens de voorschriften inzicht te kunnen geven in de vermogenspositie van de provincie. Daarnaast 
geven wij onder de Overige gegevens, speciale aandacht aan de investeringen, personeelssterkte, de 
Verordening dwangsom en de voorgeschreven verantwoording Single information en single audit 
(Sisa), de verantwoording inzake de Wet normering topinkomens (WNT) en een overzicht 
interbestuurlijk toezicht (IBT). 
 
Vanuit het Besluit begroting en verantwoording zijn dit jaar beperkte eisen naar voren gekomen die 
van beperkte invloed zijn op de indeling van jaarstukken. 
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Kerngegevens 
Kerngegevens     
 2013 2014 2015 2016 
A. Sociale structuur     
Aantal inwoners 488.924 488.576 488.670 490.800 
Aantal huishoudens  211.902 211.458 212.347 216.900 
B. Fysieke structuur     
Oppervlakte (in km 2) 2.680 2.680 2.680 2.680 
Woningvoorraad  214.890 218.382 218.621 219.101 
Wegen (in km) 518 518 518 518 
Fietspaden (in km) 271 271 270 270 
Vaarwegen (in km) 177 177 177 177 
C. Financiële kerngegevens (in € * 
1000)     
Totale lasten voor bestemming 
resultaat 270.002 255.765 241.018 261.527 
Totale baten voor bestemming 
resultaat 261.724 252.291 236.353 265.065 
Onttrekking aan reserves (saldo) 37.676 6.615 8.195 -3.669 
Rekening resultaat na begrote 
mutaties 29.399 V 6.315 V 25.649 V 5.140 N 
Opbrengsten opcenten 
motorrijtuigenbelasting (MRB) 47.931 52.145 53.755 54.991 
Uitkering provinciefonds (inclusief 
decentralisatie-uitkeringen) 94.109 87.689 82.829 146.854 
Omvang algemene reserves 44.415 53.393 53.994 40.467 
Omvang bestemmingsreserves 313.824 306.616 301.111 321.838 
Omvang eigen voorzieningen 20.156 20.710 16.008 16.188 
     
Bron: CBS september 2016         
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Investeringsagenda 
De Investeringsagenda is in 2016 in uitvoering genomen. Uw Staten keurden het instellen van de 
Reserve investeringsagenda goed en de daarbij te gebruiken spelregels. Gelijktijdig werd een eerste 
projectenuitwerking vrijgegeven voor verdere voorbereiding. Zeven projecten daarvan zijn nog in 2016 
goedgekeurd en daarmee in de uitvoeringsfase terechtgekomen. Gezien de ontwikkeling van de 
financiële ruimte en de wens enkele urgente grote investeringsprojecten uit te werken is in de 
Begroting 2017 de reserve opgehoogd. 
 
Successen 
• Zeven goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten uit de Investeringsagenda 
• De vastgestelde tussenrapportage Investeringsagenda en samenhangend daarmee besluitvorming 
over de herbesteding van de vrijgekomen middelen/ uitbreiding van het budget voor de  
Investeringsagenda (in 2017). 
 
Stand van zaken reserves 
• Met inachtneming van de inmiddels genomen besluiten en overhevelingen 2016 ziet de onttrekking 
aan de reserve Investeringsagenda er als volgt uit: 
Project Gereserveerd in 

Investerings- 
agenda 

Beschikbaar 
gesteld door 

PS 
Behandeling 

in PS 
Raming 

2016 
Overheveling 

2016 naar 
2017 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

         
Breedband 9.000.000 9.000.000 6-7-2016 1.650.000 -227.995 3.247.005 2.475.000 1.400.000 
Acquisitie en Drentse IPR 7.000.000 7.000.000 14-12-2016   3.500.000 1.750.000 1.750.000 
Fietsprovincie 1 6.755.000 6.755.000 28-9-2016 300.000 122.641 2.272.641 2.150.000 2.150.000 
Gebiedsontwikkeling Groningen 
Airport Eelde 

6.550.000 6.550.000 6-7-2016 250.000 130.000 1.430.000 2.000.000 3.000.000 

Herstructureringsfonds ruimtelijke 
kwaliteit 

1.150.000  2e kwt 2017      
Energieneutraal wonen 6.500.000 6.500.000 8-6-2016 3.500.000 104.121 1.104.121 1.000.000 1.000.000 
Culturele investeringen die leiden 
tot toonaangevende kwaliteit 

4.125.000 4.125.000 6-7-2016 400.000 400.000 2.735.000 1.390.000 
 

Werken aan de toekomst van 
Veenhuizen 

750.000  4e kwt 2017      
Vrijval door vervallen en lager 
toegekende projecten 

3.170.000        
Totaal 45.000.000 39.930.000  6.100.000 528.767 14.288.767 10.765.000 9.300.000 
 
De inmiddels door u goedgekeurde projecten leggen in totaal vrijwel voor € 40 miljoen beslag op de in 
eerste instantie beschikbaar gestelde  € 45 miljoen. Per 1 januari 2017 is de beschikbare reserve 
€ 63,9 miljoen. 
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I Jaarverslag 
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Speerpunt 1: Samenwerkend Drenthe 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Participatie 
 
In de netwerksamenleving verandert ook de rol van de overheid. Zo participeert de overheid naast 
inwoners in netwerken. Deze verandering is ook van invloed op het politiek primaat van uw staten en 
ons college, onze rolinvulling en de samenwerking met partners. We werken hierbij opgavegericht. 
Samenwerking in wisselende allianties en maatwerk zijn sleutelwoorden.  
 
Participatieve en co-creatieve processen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar wat verstaan we nu 
precies onder dit soort processen? En wat betekent dit voor de rolinvulling van de provincie, zowel 
voor ons college als uw staten? Welke (werk)processen hanteren we hierbij?  
We stellen voor om bijvoorbeeld in enkele interactieve bijeenkomsten gezamenlijk te verkennen wat 
dit voor ons samenspel betekent en hoe we dit vorm kunnen geven. Wat ons betreft doen we dit 
vooral werkende weg, aan de hand van een opiniërend debat en/of een inspirerende spreker. En aan 
de hand van concrete thema’s waarbij we hiermee gaan experimenteren. Op die manier gaan we er 
mee aan de slag en praten we er niet alleen over. Wij hebben gekeken naar opgaven en thema’s 
waarbij wij uw staten aan de voorkant (van processen en/of beleidsontwikkeling) kunnen betrekken. 
Daarbij denken wij (in ieder geval) aan:  
•Nieuwe cultuuragenda met museumbeleid; 
•Ontwikkelen Retailagenda; 
•Herontwikkelfonds; 
•Breedband; 
•Kadernotitie / visievorming Energie, waaronder energieneutraal wonen. 
 
Bovenstaande onderwerpen werken wij (vooral procesmatig) verder uit in de betreffende 
hoofdstukken van voorliggende begroting. Gaandeweg deze collegeperiode volgen er meer / andere 
onderwerpen.  
 
Wisselende allianties  
Wij beseffen dat in de netwerksamenleving bestaande samenwerkingsverbanden soms onder druk 
staan. Wie vertegenwoordigt wie in welk verband? Vanuit de Drentse samenleving ontstaan ook heel 
andere (tijdelijke) verbanden en allianties. Daar ligt voor ons een zoektocht om steeds te kijken naar 
de best passende samenwerkingsverbanden. Dit geldt zowel op lokaal, nationaal als Europees 
niveau. Wij sluiten aan bij die dynamiek en bieden maatwerk en ondersteuning aan onze 
(interregionale) stakeholders. 
 
Aanpak externe betrekkingen 
Externe betrekkingen omvat alle inspanningen (public affairs) gericht op zowel het Rijk (Den Haag), 
Europa (Brussel) en Europese regio’s (Duitsland in het bijzonder) om de Drentse doelen te realiseren.  
Daarbij bieden we ook en vooral ondersteuning aan onze stakeholders. Wij willen als Drenthe veel 
zichtbaarder en succesvoller zijn. Succesvol in termen als participatie in netwerken, 
beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen. De Strategische Agenda is leidend voor 
onze inzet op externe betrekkingen. Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. 
Europese kansen willen we benutten om onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze 
kansen te kunnen benutten wordt bij de meeste Europese projecten provinciale EU cofinanciering 
gevraagd. Door middel van een integrale afweging over de inzet van de provinciale middelen bij 
Europese projecten en programma's wordt getracht deze Drentse ambitie te bewerkstelligen. Daartoe 
is onlangs het spelregelkader aan provinciale staten voorgelegd. De uitwerking van de daarin 
opgenomen spelregels treft u aan in de Paragraaf 2.9 Europa. 
 
Successen 

• In 2016 hebben diverse succesvolle bijeenkomsten plaatsgevonden met in totaal ruim 300 
basis- en (V)MBO-leerlingen, die het Provinciespel hebben gespeeld met medewerking van 
ProDemos. 

• De provincie Drenthe heeft diverse evenementen georganiseerd waaronder de landelijke 
kabinettendag en het prinsjesdagontbijt.  
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• Onze werkbezoeken aan gemeenten, provincies en waterschappen worden gewaardeerd 
door de betrokken besturen. 

• De wervingscampagne voor de Drenttalenten heeft een grote bijdrage geleverd aan de 
zichtbaarheid van Drenthe. 

• De profilering van de provincie Drenthe is op diverse beleidsterreinen succesvol geweest. 
Voorbeelden zijn UCI Bike Region Label het Bluesfestival en Vierkant voor Werk. 

Knelpunten 
Niet van toepassing 
 

 
Gast van de Staten geeft inwoners van Drenthe ruimte om in gesprek te gaan met de leden van het 
Drents parlement. 

 
 
 

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 
Toelichting programma 
Drenthe is een bestuurskrachtige en zichtbare provincie met een integer bestuur. Goede bestuurlijke 
verhoudingen staan voorop. Drenthe werkt samen met en stimuleert samenwerking tussen de 
verschillende overheden en maatschappelijke partners, waarbij de kerntaken alsook de 
maatschappelijke opgaven centraal staan. Drenthe legt verbindingen tussen de regio's. Drenthe staat 
voor haar inwoners en komt op voor haar belangen in nationaal en internationaal verband. Bestuur en 
medewerkers van Drenthe staan midden in de samenleving, stellen kerntaken en maatschappelijke 
opgaven centraal en geven via flexibele samenwerkingsverbanden invulling en uitvoering aan de 
ambities uit het collegeakkoord. De provincie Drenthe zorgt voor goed openbaar bestuur. Het 
interbestuurlijk en financieel toezicht wordt sober en proportioneel uitgevoerd. 
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Lasten Baten 
2.900.556  -22.768  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 4.154.857  6.109.919  3.811.419  2.900.556  910.863  
Totaal baten -14.618  -19.640  -19.640  -22.768  3.128  
Saldo 4.140.239  6.090.279  3.791.779  2.877.788  913.991  
 

 
Provinciespel: interactief spel over democratie, gericht op het basisonderwijs en het (v)mbo. 
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Werkbezoek aan het Dwingelderveld, waarbij het Drents parlement zich liet informeren over de Wet 
Natuurbescherming. 
 
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 
Beleidsopgave 
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere 
bestuurders 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Financieel en bestuurlijk 
gezonde Drentse 
medeoverheden 

Geen Drentse 
gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen onder 
preventief toezicht 

Er is geen noodzaak 
geweest om Drentse 
gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen onder 
preventief toezicht te 
plaatsen. 

   

 
 

 

 

   

Bewaken en stimuleren 
van de integriteit van 
Drentse medeoverheden 

Bestuurlijke bijeenkomst 
over integriteit in het 
najaar van 2016 

Bestuurlijke bijeenkomst 
over integriteit heeft 
plaatsgevonden in 2016. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren van Uitbreiding van In 2016 hebben we 
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(grensoverschrijdende) 
samenwerkingsverbanden 
tussen gemeenten 
rondom opgaven die een 
bovengemeentelijke 
aanpak vragen 

(sub)regionale 
samenwerkingsvormen, 
zoals bv. Regio Zwollle 

samen met de 
gemeenten Meppel, 
Westerveld en de 
Wolden Drentse 
prioriteiten binnen de 
Regio Zwolle 
geïnventariseerd. De 
provinciale bijdrage aan 
Regio Zwolle wordt 
ingezet voor deze 
prioriteiten op 
economisch, sociaal en 
bestuurlijk terrein. 
Hiermee hebben we de 
samenwerking met de 
Regio Zwolle 
geïntensiveerd. 

   

 
Beleidsopgave 
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar 
bestuur met integere bestuurders 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Focus op de eigen 
bestuurlijke en 
maatschappelijke rol van 
Provinciale Staten ("het 
Drents parlement") 

Vergroting van de 
aandacht voor en 
betrokkenheid bij 
verbonden partijen door 
onder andere het (laten) 
doen van onderzoek en 
het organiseren van 
werkbezoeken 

Er zijn in 2016 
onderzoeksproducten 
verschenen over de 
verbonden partijen 
Drentse Energie 
Organisatie (DEO) en 
Groningen Airport Eelde 
(GAE). Tevens is een 
werkbezoek aan DEO 
gebracht. 

   

 
 

 

 

   

Vergroting van de 
betrokkenheid van PS bij 
maatschappelijke 
instellingen, bedrijven en 
burgers in Drenthe door 
onder andere het 
organiseren van 
werkbezoeken en 
statenontmoetingen 

In 2016 zijn 11 
werkbezoeken aan 
diverse 
maatschappelijke 
organisaties gebracht. 
Tevens is het Europees 
parlement in Brussel 
bezocht. Daarnaast is 
een Statenontmoeting 
georganiseerd over de 
veranderende 
samenleving. Naar 
aanleiding hiervan is de 
Statenwerkgroep 
Veranderende 
samenleving opgericht. 
Dit initiatief loopt in 2017 
door. 
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Optimalisering van de 
informatie- en 
beoordelingspositie van 
Provinciale Staten 

Adviezen van 
statenwerkgroepen 

T.b.v. de diverse 
Statenwerkgroepen zijn 
adviezen opgesteld over 
o.a. de uitwerking van 
het protocol verbonden 
partijen, het gebruik van 
het Drents Panel en de 
behandeling van de 
voorjaarsnota. 

   

 
 

 

 

   

Politiek-bestuurlijk 
actuele 
statenontmoetingen/ 
presentaties 

Het Drents parlement 
organiseerde ieder 
kwartaal een 
Statenontmoeting. Totaal 
zijn er drie 
Statenontmoetingen 
georganiseerd, over 
grensoverschrijdende 
samenwerking, 
onderwijs en 
arbeidsmarkt en rol van 
PS in de veranderende 
samenleving 

   

 
 

 

 

   

Oplegnotities over 
strategische beleids- en 
planning en 
controldocumenten 

Uit de externe evaluatie 
van het onderzoek in 
2014 bleek bij de staten 
behoefte te bestaan aan 
meer  oplegnotities. Er 
zijn daarom in 2016 
meer (t.w. 12) 
oplegnotities over 
strategische beleids-, 
planning en 
controldocumenten en 
rapporten van de NRK 
gemaakt voor 
Provinciale Staten (2015: 
8). 

   

 
 

 

 

   

Politiek-bestuurlijke 
actuele evaluatie- en 
panelonderzoeken 

Het Drents Panel is in 
2016 drie keer bevraagd, 
over leefbaarheid, 
cultuurparticipatie en 
legitimiteit. Hierover zijn 
rapportages verschenen. 
In 2016 heeft ook een 
evaluatie-onderzoek 
plaatsgevonden naar 
projecten van de Drentse 
Energie Organisatie. 

   

 
 

 

 

   

Flexnotities, 
feitenoverzichten en 
statenmemo's 

Er zijn in 2016 diverse 
flexnotities, 
feitenoverzichten en 
statenmemo's 
verschenen. Onder 
andere over herijking 
financieel toezicht, RSP 
Emmen, kernwaarde 
bedrijvigheid en de Wet 
Normering 
Topinkomens. 
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Veel publiek bij de uitverkochte voorstellingen van Het Pauperparadijs. 
 
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 
Beleidsopgave 
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Een toegankelijk en 
zichtbaar 
besluitvormingsproces 
van Provinciale Staten 
voor de (Drentse) 
samenleving 

Toegenomen publieke 
belangstelling voor het 
Drents parlement 

Ten opzichte van 2015 
is in 2016 de 
belangstelling voor 
projecten toegenomen:  
 
- Aan Gast van de 
Staten namen ca. 200 
Drentse inwoners deel 
(25% meer). 
- Naast het Provinciaal 
Jeugddebat en Op weg 
naar het Lagerhuis vond 
in 2016 bovendien het 
Model European 
Parliament (MEP) 
plaats. In totaal: ca. 200 
jongeren tussen 12 en 
17 jaar.  
- Nieuw is het 
Provinciespel. Hiermee 
zijn ruim 340 scholieren 
van het basisonderwijs 
en het (v)mbo bereikt. 
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De externe 
communicatie is gericht 
op een grotere groep 
mensen, door gebruik te 
maken van meer 
beeldmateriaal (foto en 
video) en korte(re) 
teksten; rekening 
houdend met 
verschillende 
burgerschapsstijlen 

Het gebruik van 
beeldmateriaal heeft 
geleid tot het bereiken 
van een grotere groep 
mensen. Dit geldt met 
name voor Facebook. 
Berichten mét foto/video 
hebben een aanzienlijk 
hoger bereik dan 
berichten zonder 
foto/video. 

   

 
 

 

 

   

De website 
(drentsparlement.nl) en 
sociale media (zoals 
Twitter en Facebook) 
zijn optimaal benut ten 
behoeve van de 
informatievoorziening 
over Provinciale Staten 

De website is ingezet 
om actuele informatie 
over het Drents 
parlement te delen 
(zoals moties en 
besluiten). Daarnaast 
zijn op de site uit alle 
fases van het 
besluitvormingsproces 
initiatieven in beeld 
gebracht (bijvoorbeeld 
werkbezoeken en 
Statenontmoetingen). 
 
Facebook is vooral 
ingezet bij de 
communicatie over 
jongerenprojecten en 
Twitter voor 
vergaderinformatie. 

   

 
 

 

 

   

Uitnodigende website 
van "het Drents 
parlement", met actuele 
en heldere informatie 

De website van het 
Drents parlement is 
actueel: besluiten en 
moties worden op de 
dag van de vergadering 
gepubliceerd.  
 
Teksten zijn kort en 
toegankelijk. Voor de 
geïnteresseerde lezer is 
achtergrondinformatie 
beschikbaar d.m.v. 
links. 

   

 
 

 

 

   

Betrokkenheid van de 
Drentse samenleving 
(stimuleren) bij het 
formuleren en realiseren 
van Drentse opgaven 

Meer bijeenkomsten 
waar externe partners 
en betrokkenen 
meedenken over 
communicatie 

Er waren in 2016 
meerder bijeenkomsten 
waar externe partners 
en betrokkenen 
meedenken over de 
invulling en uitwerking 
van projecten zoals de 
N34 en de rotonde van 
Gieten. 
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 Bewuste afweging 
toepassingen social 
media in projecten van 
de strategische agenda 

Bewuste afweging 
toepassingen social 
media in projecten van 
de strategische agenda. 
Dit heeft onder meer 
geleid tot een toename 
van het aantal berichten 
en meer volgers op 
social media. 

   

 
 

 

 

   

Medewerkers en 
bestuurders van de 
provincie houden zich 
actief op de hoogte van 
wat er speelt in de 
Drentse samenleving 

Dagelijkse monitoring 
van het medialandschap 
in Scoop.it! 

Dagelijkse monitoring 
van het medialandschap 
in Scoop.it vindt plaats. 

   

 
 

 

 

   

Toegenomen bijdrage 
van de organisatie bij 
Drenthe Dichtbij, zodat 
dit een goede 
afspiegeling van 
provinciaal 
beleid/kerntaken geeft 

Toegenomen bijdrage 
van de organisatie bij 
Drenthe Dichtbij, zodat 
dit een goede 
afspiegeling van 
provinciale kerntaken 
geeft. 

   

 
 

 

 

   

Door vraaggerichte 
dienstverlening voorzien 
in de klantbehoefte 

Tevreden klanten: 
klanten geven een 8 
voor onze 
dienstverlening 

Niet kunnen meten. 
   

Onderzoeksresultaten 
van het klantbehoefte- 
onderzoek komen begin 
2017 beschikbaar. 

 

 

 

   

90% bereikbaarheid van 
de provincie (breed: 
algemeen 
telefoonnummer en 
post@drenthe.nl) 

De bereikbaarheid van 
de provincie (breed: 
algemeen 
telefoonnummer en 
post@drenthe.nl) is 
93%. 

   

 
 

 

 

   

Klantgerichte 
provinciale website 

Niet kunnen meten. 
   

In verband met de 
verwachte resultaten 
van het 
klantbehoefteonderzoek 
wordt dit 2017 
opgepakt. 

 

 

 

   

Verkenning naar 
uitbreiding van de 
samenwerking met 
gemeenten, 
waterschappen en 
provincies rondom 
dienstverlening 

Verkenning naar 
uitbreiding van de 
samenwerking met 
gemeenten, 
waterschappen en 
provincies rondom 
dienstverlening is 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Zicht op de 
verwachtingen van de 
klanten over de 
provincie op basis van 
een Interprovinciaal 
klantonderzoek 

Niet kunnen meten. 
   

Zicht op de 
verwachtingen van de 
klanten over de 
provincie op basis van 
een Interprovinciaal 
klantonderzoek wordt 
begin 2017 verwacht. 

 

 

 

   

(Digitaal) Klantportaal (Digitaal) Klantportaal is 
gerealiseerd. 
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Prinsjesdag 2016 met de afvaardiging vanuit het noorden. 
 
 
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 
Beleidsopgave 
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse 
stakeholders 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Bijdragen aan opgaven 
door inzet van onze 
netwerken, 
beleidsbeïnvloeding en 
door het benutten van 
financiële instrumenten in 
Brussel en Den Haag 

Inzet van minimaal 1 
nieuw Europees 
instrument voor Drentse 
opgaven 

De Chemieclusters 
Drenthe (Emmen) en 
Groningen (Delfzijl en 
Eemshaven) zijn één van 
de zes voorbeeldregio’s 
voor groene chemie en 
biobased economy. 
Er is een EU bijdrage van 
€ 1,8 miljoen uit European 
Global Fund voor 
ontslagen 
winkelpersoneel in 
Drenthe en Overijssel 
beschikbaar gekomen. 

   

 
 

 

 

   

Participatie van GS in * Gedeputeerde Stelpstra 
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minimaal 1 voor Drenthe 
nieuw (bestuurlijk) 
Europees netwerk 

is benoemd tot vice-
voorzitter van de 
werkgroep Energie & 
klimaatverandering van 
de Noordzeecommissie. 
* ERIAFF (European 
Regions for Innovation in 
Agriculture, Food and 
Forestry) 
* Diverse bezoeken in 
onze regio ontvangen, 
zoals het werkbezoek van 
de Noordzeecommissie 
en de Heindrich Boll 
stiftung 
* Diverse bezoeken aan 
Europese regio’s in bv 
Zweden en Denemarken 

   

Minimaal 6 miljoen 
inzetten uit Europese 
instrumenten voor 
Drentse projecten 

Met alle projecten 
waarover GS in 2016 
hebben besloten bereid te 
zijn een EU 
cofinancieringsbijdrage 
beschikbaar te stellen is 
minimaal € 10 mln. aan 
EU-middelen gemoeid. 

   

 
 

 

 

   

Versterken van de multi-
level samenwerking met 
Duitsland 

Uitbreiding van de 
samenwerking met 
Niedersachsen en 
minimaal 1 andere 
Europese regio 

Uitbreiding van de 
samenwerking met 
Niedersachsen en 
minimaal 1 andere 
Europese regio 
- Bestuurlijk Overleg op 
CDK-niveau met minister-
president Weil van 
Niedersachsen 
- Versterking 
samenwerking met 
Niedersachsen op het 
gebied van de 
grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt, mobiliteit 
en energie 
- Intentieverklaring 
Samenwerking met de 
deelstaat Schleswig-
Holstein (o.a. Energie en 
Landbouw) 

   

 
 

 

 

   

Ontwikkeling  Duitsland-
agenda. Eerste kwartaal 
2016 wordt de agenda 
ter besluitvorming 
voorgelegd aan PS 

Statenbrief 
Duitslandagenda is in het 
1e kwartaal 2016 aan PS 
aangeboden. 

   

De Duitslandagenda 
wordt in 2017 
opgeleverd. 
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Duidelijke 
(lobby)profilering (lobby 
Top 10, profiel provincie) 
en lobbyframe 

Dynamische lobby top-
10 

Belangrijke lobby 
resultaten zijn: 
1) 
Vrijetijdseconomie/fietsen: 
Uitreiking UCI Bike 
Region Label aan 
Drenthe 
2) Ondertekening 
Retaildeal in Den Haag. 
3) Cultuur: evenredige 
verdeling subsidies ook 
buiten de Randstad.  
4) UNESCO nominatie 
Koloniën van 
Weldadigheid tot 
werelderfgoed. 
5) Regionale economie: 
ondertekening 
overeenkomst Vierkant 
voor Werk door o.a. 
minister Kamp. 
6) Energietransitie: 
opstelling position 
paper/leaflet door 3 
noordelijke provincies 
samen. 

   

 
 

 

 

   

Experimenteren met 
verschillende 
samenwerkingsvormen,in 
verschillende verbanden 
en vanuit een passende 
rol 

Vraaggericht en samen 
met stakeholders 
experimenteren met 
verschillende werkwijzen 
waarop doelgroepen 
worden betrokken 

Er zijn enkele 
experimenten geweest 
met verschillende 
werkwijzen waarop 
doelgroepen worden 
betrokken bij provinciaal 
beleid, zoals bij de 
retailagenda, de 
cultuurnota, Op Fietse en 
de verdubbeling N34. 

   

 
 

 

 

   

Andere werkvormen om 
PS actief  te betrekken 
aan de voorkant van 
beleidsontwikkeling bij 
enkele hiervoor in de 
Strategische Agenda 
benoemde onderwerpen 

Bij de retailagenda, 
nieuwe cultuurnota, de 
visie op krimp en 
leefbaarheid zijn  PS 
actief  betrokken aan de 
voorkant van de 
beleidsontwikkeling. 

   

 
 

 

 

   

Voorstel procesaanpak 
bestuurlijke vernieuwing 

De werkwijze van het 
college wordt in de 
dagelijkse praktijk 
toegepast. 

   

 
 

 

 

   

Werkbezoeken aan 
Drentse gemeenten en 
andere provincies 

Het college van GS heeft 
alle Drentse gemeenten 
bezocht. Daarnaast heeft 
het college werkbezoeken 
afgelegd bij 
waterschappen en andere 
provincies. 
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Ontwikkelingen 
 

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 

Niet van toepassing. 
 

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 

Niet van toepassing. 
 

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 

 
In 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. We spelen hier op in met onze 
belangenbehartiging. Mede om die reden organiseren wij het Prinsjesfestival en het IPO-jaarcongres. 
  



32 

Programma 1: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 1.1 Drenthe goed bestuurd       
 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, 

betrouwbaar openbaar bestuur met integere 
bestuurders 

      

  Inkoop 262.945  232.809  247.809  190.235  57.574  
  Subsidie 2.931  3.100  3.100  2.883  217  
 totaal beleidsopgave  265.877  235.909  250.909  193.118  57.791  
 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, 

bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met 
integere bestuurders 

      

  Inkoop 360.631  304.723  244.723  204.329  40.394  
  Subsidie 516.478  581.989  548.989  549.988  -999  
 totaal beleidsopgave  877.108  886.712  793.712  754.316  39.396  
 totaal product  1.142.985  1.122.621  1.044.621  947.434  97.187  
 Product 1.2 Zichtbaar Drenthe       
 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, 

interactief en toegankelijk te handelen 
      

  Inkoop 432.224  523.488  577.988  533.910  44.078  
 totaal beleidsopgave  432.224  523.488  577.988  533.910  44.078  
 totaal product  432.224  523.488  577.988  533.910  44.078  
 Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe       
 Zorgen voor een goede samenwerking met partners 

en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders 
      

  Inkoop 63.352  98.660  98.660  42.512  56.148  
  Subsidie 2.516.295  4.365.150  2.090.150  1.376.700  713.450  
 totaal beleidsopgave  2.579.647  4.463.810  2.188.810  1.419.212  769.598  
 totaal product  2.579.647  4.463.810  2.188.810  1.419.212  769.598  
 Totaal  4.154.857  6.109.919  3.811.419  2.900.556  910.863  
Baten        
 Product 1.1 Drenthe goed bestuurd       
 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, 

betrouwbaar openbaar bestuur met integere 
bestuurders 

      

  Ontv. 
bijdragen 

-512  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

0  -12.000  -12.000  -1.192  -10.808  

 totaal beleidsopgave  -512  -12.000  -12.000  -1.192  -10.808  
 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, 

bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met 
integere bestuurders 

      

  Ontv. 
bijdragen 

-14.106  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

0  0  0  -14.826  14.826  

 totaal beleidsopgave  -14.106  0  0  -14.826  14.826  
 totaal product  -14.618  -12.000  -12.000  -16.018  4.018  
 Product 1.2 Zichtbaar Drenthe       
 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, 

interactief en toegankelijk te handelen 
      

  Ontv. 
bijdragen 

0  -7.640  -7.640  -750  -6.890  

 totaal beleidsopgave  0  -7.640  -7.640  -750  -6.890  
 totaal product  0  -7.640  -7.640  -750  -6.890  
 Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe       
 Zorgen voor een goede samenwerking met partners 

en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders 
      

  Ontv. 
bijdragen 

0  0  0  -6.000  6.000  

 totaal beleidsopgave  0  0  0  -6.000  6.000  
 totaal product  0  0  0  -6.000  6.000  
 Totaal  -14.618  -19.640  -19.640  -22.768  3.128  
Saldo   4.140.239  6.090.279  3.791.779  2.877.788  913.991  
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Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur  
Toelichting  
Saldo Programma  913.991 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 646.882 
Totaal verrekend met reserves 646.882 
Resultaat programma na bestemming reserves 267.109 
 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 

 

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 97.187,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Uitbesteed onderzoek en kosten Commissaris van de Koning 
Er was een onderbesteding op het gebied van uitbesteed onderzoek (€ 20.367,-- en overige kosten 
van de Commissaris van de Koning (€ 18.338,--). 
 
Kosten onderzoeken en kosten van duaal bestuur 
De budgetten voor onderzoek Jeugdmonitor en Onderzoek doelmatigheid zijn in totaal onderschreden 
met een bedrag van € 16.000,-- en de kosten duaal bestuur zijn onderschreden met een bedrag van 
€ 24.000,--.  

 

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 44.078,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Kwaliteit van dienstverlening 
Het budget kwaliteit van dienstverlening is met € 58.571,-- onderschreden. 

 

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 769.598,--. 
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Kosten voor het IPO 
Op het gebied van de kosten voor het Interprovinciaal overleg (IPO) is een voordeel gerealiseerd van 
€ 98.538,--. Dit voordeel komt deels voort uit een BTW-voordeel en deels uit onderbesteding. 
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Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2017, ter dekking van de incidentele kosten die 
verbonden zijn aan de organisatie van het IPO-jaarcongres in 2017. 
 
Cofinanciering Europa 
Op het gebied van cofinanciering van Europese projecten heeft een onderbesteding plaats gevonden 
van € 646.882,--. De programma’s zijn vertraagd van start gegaan (het POP is pas in de 2e helft van 
2016 daadwerkelijk van start gegaan). Verder zit er een tijdsspanne tussen momenten van 
besluitvorming over projecten en de daadwerkelijke financiële verplichting ervan. Tot slot geldt voor al 
die programma’s dat de daadwerkelijke besteding van de provinciale middelen sterk afhankelijk is van 
de mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen (mede) te ontwikkelen voor die 
programma’s. Dit bedrag wordt verrekend met de Cofinancieringsreserve Europa. 
 
Baten 

 

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 4.018,--. 

 

Product 1.2 Zichtbaar Drenthe 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.890.--. 

 

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 6.000,--. 
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Speerpunt 2: Economisch Drenthe 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Ondernemend Drenthe 
Het stimuleren van economische activiteiten, innovatie en duurzame werkgelegenheidsontwikkeling 
zijn belangrijke speerpunten. Om de regionale economie ook in de toekomst gezond te houden is 
vooral de (verdere) versterking van het innovatievermogen van het MKB essentieel. Daarnaast 
hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van de Drentse economie naar een meer toekomst 
bestendige economie: de groene economie. Dit alles geflankeerd door een gericht 
arbeidsmarktbeleid. Want een sterke economie kan alleen bestaan met een goed opgeleide 
beroepsbevolking.   
 
De focus van onze aanpak ligt dan ook op het realiseren van een effectieve en efficiënte 
ondersteuningsstructuur voor innovatie door de NOM, de clusters en de uitrol van een krachtige en 
herkenbare rode loper-aanpak. Hiermee geven wij een extra impuls aan het ondernemersklimaat in 
Drenthe en maken wij dat ondernemers zich meer welkom voelen in Drenthe en gemakkelijk de weg 
vinden naar kapitaal, klanten en samenwerkingspartners. We stimuleren de clusters High Tech 
Systemen en Materialen (HTSM) en gezondheidseconomie en gaan vol voor het TOP-programma. 
Verder voeren we een sterke lobby voor een investeringspremieregeling (IPR) voor Zuidoost-Drenthe.  
 
Digitale bereikbaarheid Drenthe 
Wij zetten ons de komende vier jaar in op het actief ontsluiten van "witte" gebieden en wordt er 
gewerkt om iedere Drentse inwoner digitaal te ontsluiten. Met een revolverend fonds willen wij 
coöperaties en stichtingen verder op weg helpen bij  de aanleg van het netwerk. 
 
Maatwerk voor werk, werk, werk 
Voor onze ambitie betekent dat de bedrijvigheid waar mogelijk gestimuleerd en de groei van de 
werkloosheid omgezet moet worden in een daling (Versnellingsagenda). Daarnaast kijken wij voorbij 
de crisis en zetten in op een toekomstgerichte strategie op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. 
Verder investeren wij samen met onze partners in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de 
toekomst (o.a. Techniekpact en de Rondetafel zorg). 
 
Vrijetijdseconomie, fietsprovincie nr. 1 
Een sterke vrijetijdssector is van economisch en maatschappelijk belang voor Drenthe. Onze ambitie 
is helder: wij willen vrijetijdseconomie- en fietsprovincie nummer 1 zijn. Wij werken aan een klimaat 
waarin gezonde huidige en nieuwe recreatiebedrijven een plek hebben. Fietsen is voor Drenthe een 
populaire toeristische trekker en daarmee een grote bron voor bestedingen en werkgelegenheid in de 
Drentse (vrijetijds)economie. We investeren in een goede toeristische-recreatieve infrastructuur en 
fietsvoorzieningen. De fiets is ook een belangrijk vervoermiddel naar school en werk en een 
onderdeel van reizen met het openbaar vervoer (OV). Bovendien draagt fietsen bij aan een goede 
gezondheid. 
 
Successen 

• In het kader van breedband is voor 100% van de witte gebieden (gebieden waar geen snel 
internet beschikbaar is) een aanvraag voor subsidie vraagbundeling ingediend. Voor 32% van 
de witte adressen is aan initiatieven een lening toegekend: zij zijn actief met de aanleg. 

• Het Investeringsprogramma voor de Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde is door PS 
goedgekeurd. 

• Aan Drenthe is als eerste fietsregio in de wereld het UCI Bike Region Label toegekend en 
Drenthe heeft landelijk de hoogste waardering ontvangen van de recreatieve fietser (ANWB 
onderzoek 2016)  

• De provincie Drenthe investeert € 6,75 mln. in een optimaal fietsnetwerk middels de 
kwaliteitsimpuls (investeringsagenda) 

• Bestedingen in de vrijetijdssector in Drenthe zijn ruim boven de € 1,2 miljard en Drenthe is 
gestegen van de 5e naar de 4e plaats in bezoekersaantallen met een waardering van 8,2.   

• Start van het European Globalisation Fund (EGF) project, dat gericht is op het weer aan het 
werk helpen van ontslagen werknemers uit de door de crisis getroffen  Retail Sector. 

• Verkiezing Groningen/Drenthe tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy. 
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• Formele opening van de Health Hub in Roden waarbij 65 bedrijven en 11 kennisinstellingen 
zijn aangesloten. 

• Bedrijvenregeling is in 2016 afgerond (InvesteringsPremieRegeling (IPR) is vormgegeven als 
Bedrijvenregeling).  

• Uitvoering van het TOP-programma en de Ondernemersfabrieken (Hoogeveen, Emmen en 
Assen).  

• 50% overname aandelen NOM van het rijk door de drie noordelijke provincies. 
 
Knelpunten 

• De breedband pilots (De Kop Breed en Eco Oostermoer Verbind) hebben aangetoond dat 
voor een succesvolle aanleg voldoende omvang en samenwerking nodig is. In de komende 
periode zal hier verder aan worden gewerkt.  

 
• De scholen hebben meer tijd nodig om wetenschap en technologie te implementeren in hun 

onderwijs/leersysteem, waardoor de aanschaf van 3D printers meer tijd vergt. 
 

Programma 2. Regionale economie 
Toelichting programma 
De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de 
regio is daarbij het hoofddoel. Om dat te bereiken investeert de provincie in een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder 
kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. 
 

Lasten Baten 
19.139.167  -3.684.369  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 7.956.335  8.551.173  15.062.672  19.139.167  -4.076.495  
Totaal baten -165.834  -32.200  -3.405.349  -3.684.369  279.020  
Saldo 7.790.502  8.518.973  11.657.323  15.454.798  -3.797.475  
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Op werkbezoek bij Duurzame Weidezuivel waar gewerkt wordt aan een duurzame aanpak. 
 
Product 2.1 Biobased economy / chemie 
Beleidsopgave 
Realiseren van een groene en duurzame economie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie 
met toelichting 

Faciliteren van het 
transitieproces richting 
groen en circulair 
(duurzaam) 
ondernemen 

Noordelijke aanpak circulaire 
economie opgesteld 

De 3 noordelijke 
gedeputeerden hebben in 
Brussel met een 
intentieverklaring 
bekrachtigd samen te 
willen werken op het vlak 
van circulaire economie. 
Dit vertaalt zich o.a. in de 
organisatie van een 
gezamenlijk 
internationaal congres. 

   

 
 

 

 

   

Op noordelijke schaal minimaal 
1 initiatief met MKB op het 
gebied circulaire economie 
gestart 

Er wordt een 
grondstofstromen 
onderzoek Groningen - 
Drenthe uitgevoerd. Dit 
proces is in 2016 
opgestart. Met dit 
onderzoek kan worden 
aangesloten bij de reeds 
in Friesland uitgevoerde 
exercitie. 

   

 
 

 

 

   

De nieuwe economische 
beleidsagenda is vastgesteld 

De Economische Koers 
Drenthe is vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

De nieuwe agenda: Dit maakt onderdeel uit 
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“Agro&Food en transitie naar 
de Biobased Economy 2016-
2020” is opgesteld en 
aangeboden aan Provinciale 
Staten 

van het programma 
toekomstgerichte 
landbouw/agribusiness. 

   

De eerste stappen in de 
ontwikkeling 
van  Greenportcluster Noord-
Nederland zijn gezet 

De eerste stappen zijn 
gezet. De tuinbouwketen 
werkt aan een verdere 
ontwikkeling van het 
netwerk. 

   

 
 

 

 

   

Actieve samenwerking op 
Drentse en Noord-Nederlands 
schaal (inclusief Overijssel) op 
het gebied van Biobased 
Economy (BBE) 

Drenthe/Groningen is 
gekozen tot Europese 
voorbeeldregio Biobased 
Economy.  
De samenwerking tussen 
de groene chemieclusters 
Emmen en Delfzijl is 
opgestart. 

   

 
 

 

 

   

Projectontwikkeling in het kader 
van programma’s INTERREG 
en EFRO 2014-2020 

Voorbeelden van 
gehonoreerde projecten: 
bio-economie (Interreg) 
en BioBTX (OP-EFRO 
call Kennisontwikkeling). 

   

 
 

 

 

   

Profilering van 
Drenthe als groene 
economische 
provincie (circulair én 

 

Communicatieprogramma  BBE 
2015-2020 in uitvoering 

Communicatieprogramma 
is in uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Doorontwikkeling van 
Drenthe als biobased 
economy 

De eerste projecten in de het 
kader van business 
development zijn in 2016 
afgerond 

- Oprichting 
bedrijvennetwerk Groene 
Chemie 
- Plantpaal project (uniek 
en groen product voor 
walbeschoeiing) 
- Ontwikkeling bioPet100 
verpakking (100% 
gebaseerd op groene 
reststromen) 

   

 
 

 

 

   

Strategieplan Groene Chemie 
is gereed 

Strategieplan Groene 
Chemie is opgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Clusterorganisatie Greenlincs 
is actief 

Clusterorganisatie 
Greenlincs heeft 
bijgedragen aan 
projectontwikkeling en de 
campagne rond de 
lancering van “Chemport 
Europe”. 

   

 
 

 

 

   

Invulling uitvoeringsagenda In 2016 is onder andere 
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Noord4bio gekeken naar de 
haalbaarheid van een 
(bio)polymeren pilot-
plant. Ook de eerder 
genoemde acties rond 
Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap (CIV) en 
Centre of Expertise (CoE) 
vallen onder Noord4Bio. 

   

Doorontwikkeling 
aanjaagorganisatie Chemie 
heeft plaatsgevonden 

Doorontwikkeling 
aanjaagorganisatie 
Chemie heeft 
plaatsgevonden. 

   

 
 

 

 

   

Stimulering samenwerking 
chemiecluster Emmen en 
Delfzijl 

Proces is opgestart. Naar 
verwachting in 2017 een 
gezamenlijke propositie. 

   

 
 

 

 

   

De provincie Drenthe 
(als organisatie) laten 
functioneren als 
launching customer 
van biobased 
i iti ti  

De eerste concrete “groene” 
inkoop is gemaakt 

In de maai- en 
snoeibestekken van de 
provincie is Biobased een 
vereiste geweest. 

   

 
 

 

 

   

 

 
Health Hub in Roden 
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Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 
Beleidsopgave 
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting 
Maximale 
inzet op de 
verdere 
ontwikkeling 
van 
innovatief 
ondernemen 

Herijking van de TOP-Regeling 
voor stimuleren MKB 

Herijking TOP-regeling is in 
2016 gestart en wordt medio 
2017 gerealiseerd. 

   

Eind 2016 is duidelijk 
geworden dat de 
Kamer van 
Koophandel haar rol 
als uitvoeringspartner 
niet zal continueren. 
Aanleiding hiervoor: de 
aanpak en activiteiten 
TOP- Programma 
sluiten onvoldoende 
aan bij (nationale) 
kaders van 
hoofdzakelijk (digitale) 
dienstverlening door 
de KvK. Er wordt in het 
kader van de herijking 
TOP-Regeling nu 
gezocht naar een 
nieuwe 
uitvoeringspartner. In 
de 1e 
Bestuursrapportage 
zal hier aandacht voor 
zijn. 

 

 

 

   

In het kader van de TOP-
Regeling voor stimulering 
(startende) MKB is aandacht 
voor groen ondernemerschap 

Aandacht voor groen 
ondernemerschap is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

De Ondernemersfabrieken in 
Assen en 
Emmen  zijn  operationeel. 

In navolging van de 
Ondernemersfabrieken in 
Assen en Emmen, is een 
Ondernemersfabriek in  
Hoogeveen geopend. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren van “Ondernemen in 
het onderwijs” in de doorgaande 
leerlijn (zie ook programma 7) 

Er hebben enkele 
verkennende gesprekken 
met betrokkenen 
plaatsgevonden. 

   

 
 

 

 

   

Extra impulsen Drents 
ondernemersklimaat door de 
Rodelloper aanpak (ook binnen 
de vrijetijdssector) 

De focus wat betreft Rode 
Loper Beleid lag in 2016 op 
het ontwerpen van de 
Bedrijvenregeling en het 
voorbereiding van de 
Acquisitiestrategie. 

   

 
 

 

 

   

IPR - regeling Zuidoost Drenthe IPR is in 2016 vormgegeven 
als Bedrijvenregeling en start 
klaar gemaakt. In 2017  gaat 
deze regeling van start, 
waaronder een deel voor 
Vierkant voor Werk 
gemeenten en een deel voor 
de overige gemeenten. 

 

 

 

 

   



41 

   

Nieuwe afspraken over een 
effectieve en efficiënte 
ondersteuningsstructuur met 
NOM en clusters 

Er zijn in 2016 nieuwe 
afspraken gemaakt over de 
ondersteuningsstructuur. 

   

 
 

 

 

   

Verkenning van de 
wenselijkheid om de aandelen 
NOM over te nemen 

Eind 2016 is de 
aandelenoverdracht 
gerealiseerd. Drie 
noordelijke provincies zijn nu 
samen 50% aandeelhouder 
van de NOM. 

   

 
 

 

 

   

MKB instrumentarium 
provincies/ min-EZ in uitvoering 

MKB instrumentarium is in 
uitvoering, zoals de MKB-
innovatiestimulering Regio 
en Topsectoren (MIT), 
Versneller Innovatieve 
Ambities (VIA) en de 
Tenders Valorisatie en 
Kennisontwikkeling. 

   

 
 

 

 

   

De eerste editie van de Drentse 
startersprijs (incl. circulaire 
economie/duurzaamheid) heeft 
plaatsgevonden 

In 2016 heeft onder de 
noemer Young Business 
Award de verkiezing van de 
beste start-up plaatsgehad. 
Na drie voorronden (Emmen, 
Assen, Hoogeveen) vond de 
finale plaats in het nieuwe 
Atlas Theater in Emmen. 

   

 
 

 

 

   

Projectontwikkeling en business 
development op het vlak 
van  HTSM 

Projectontwikkeling High 
Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) heeft 
plaatsgevonden. 
Voorbereidingen zijn gestart 
voor het project 'Added' (zie 
product 3.5 RSP/REP). 

   

 
 

 

 

   

Afspraken over samenwerking 
met Overijssel op het gebied 
van HTSM/Smart industrie 
gerealiseerd 

Er wordt op meerdere 
thema’s samengewerkt met 
Overijssel, onder andere op 
het gebied van HTSM. 

   

De afspraken zijn niet 
in een 
samenwerkingsagenda 
vastgelegd. 
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Zorgen voor 
een goed 
vestigings- 
en 
leefklimaat 

In samenwerking met de 
Drentse gemeenten is het 
Drents Acquisitieprofiel 
opgesteld 

Voorbereidingen zijn 
getroffen voor een Drents 
Acquisitieprofiel. 

   

Wordt opgeleverd in 
2017. 

 

 

 

   

Strategie No(o)rd als onderdeel 
van de Duitslandagenda in 
uitvoering 

Voorbereidingen zijn 
getroffen voor de 
Duitslandagenda. 

   

De Duitslandagenda 
wordt in 2017 
opgeleverd. 

 

 

 

   

Versterken omgeving Groningen 
Airport Eelde 
- Ontwikkeling Logistieke Hub / 
Flora Holland 

De marktverkenning is 
afgerond om te bepalen hoe 
de locatie FloraHolland 
optimaal ingericht kan 
worden als Logistiek 
Ontkoppelpunt. Er is 
aansluiting gezocht bij de 
landelijke aanpak uit het 
programma Beter Benutten. 
De planuitwerking om de 
entree van het 
bedrijventerrein geschikt te 
maken voor Langere en 
Zwaardere 
Vrachtautocombinaties 
(LZV’s) is afgerond. 

   

 
 

 

 

   

"Versterken omgeving 
Groningen Airport Eelde 
- Herontwikkeling voormalige 
Rijksluchtvaartschool/voorterrein 
GAE 
" 

In 2016 is de RLS 
aangekocht en de opdracht 
verleend voor de 
herinrichting van gebouw B 
(hoofdgebouw). Er is 
voldoende animo voor de 
exploitatie van gebouw B.  
In 2016 is gestart met de 
planuitwerking van de 
herinrichting van het 
(voor)terrein. 

   

 
 

 

 

   

"Versterken omgeving 
Groningen Airport Eelde 
- Ontwikkeling 
Energielandgoed/zonnepark 
GAE" 

In 2016 is voor het 
zonnepark de 
omgevingsvergunning 
verleend door gemeente 
Tynaarlo. De initiatiefnemer 
heeft voor de najaarsronde 
Stimulering-duurzame-
energieproductie (SDE) 
subsidie aangevraagd.  
De energieopgave van het 
gebied in beeld gebracht. En 
er is een verkenning voor het 
versterken van de 
recreatieve functie van het 
gebied afgerond. 

   

 
 

 

 

   

Kwaliteit van (infrastructuur, 
openbaar groen, parkeren, 
bewegwijzering, veiligheid) van 
bestaande bedrijventerreinen is 

Kwaliteit van bestaande 
bedrijventerreinen is in 2016 
verbeterd. 
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verbeterd 
   

Bevorderen 
van 
kennisdelen 
(economisch 
ecosysteem) 

Verbeterde aansluiting 
onderwijs en bedrijfsleven 
inclusief uitvoering 
aanbevelingen Noordelijk 
Onderzoek Arbeidsmarkt en 
Noordelijke Innovatie Agenda 

Er is een verbeterde 
aansluiting onderwijs en 
bedrijfsleven o.b.v. de 
aanbevelingen Noordelijk 
Onderzoek Arbeidsmarkt en 
Noordelijke Innovatie 
Agenda gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Health Hub Roden 

De formele opening van 
Health Hub Roden heeft in 
2016 plaatsgevonden. Er zijn 
65 bedrijven en 11 
kennisinstellingen 
aangesloten. De 
voorbereidingen van het 
Ondernemerscentrum, in 
samenwerking met de 
Ondernemersfabriek, zijn 
gestart. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Doorontwikkeling 
COCI/GREENPAC 

Naar aanleiding van de 
verworven CoCi-status 
hebben de Hogescholen 
Stenden en Windesheim hun 
krachten gebundeld op het 
gebied van groene 
polymeren. Gezamenlijk 
vormen ze het Centre of 
Expertise Smart Polymeric 
Materials, Dit alles onder de 
vlag ‘GreenPAC’. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Doorontwikkeling Centre of 
Expertise SPM (Smart 
Polymeric Materials, HBO) 

Medio 2016 heeft een 
eindbeoordeling van alle 
Centres of Expertises (CoE) 
door de landelijke 
reviewcommissie plaats 
gevonden. De beoordeling 
voor het CoE-SPM 
(Greenpac) was erg positief. 
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Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Doorontwikkeling Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap 
BBE (MBO) 

Doorontwikkeling is 
gerealiseerd (zie Centre of 
Expertise SPM). 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Planontwikkeling voor de 
realisering van een Centre of 
Expertise 

Planontwikkeling is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Planontwikkeling voor de 
realisering van een Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap 
HTSM 

Na de start van het Centrum 
voor innovatief vakmanschap 
medio 2014, is dit centrum 
nu een volwaardige partner 
binnen het samenspel van 
de 3 O’s op het vlak van 
biobased economy/groene 
chemie.  
Met de realisatie van het 
CoE (HBO) en het CIV 
(MBO) is de kennisketen nu 
ingevuld. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, Diverse (Interreg) projecten 
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projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Kennisdelen en uitvoeren van 
(Interreg) projecten op het vlak 
van Healthy Ageing met 
Duitsland (VA) en met 
Noordzeelanden (VB) 

worden uitgevoerd: onder 
andere Health I Care, Health 
1 Health, MIND, In For Care, 
Vitale Regionen, 
Sprint@work (Interreg) en 
First Man Made Blue Zone 
(OP-EFRO). 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Doorontwikkeling medische 
technologie in Drenthe 

Projectontwikkeling heeft 
plaatsgevonden op het 
gebied van medische 
technologie. 

   

 
 

 

 

   

Kennisdeling, 
projectontwikkeling en business 
development op vlak HTSM-
technologie, Biobased Economy 
en gezondheidseconomie 
(Healthy Ageing), in relatie tot 
maatschappelijke opgaven en 
cross-overs met andere 
noordelijke sterktes en 
ontwikkeling/versterking 
kennisinstituten op 
Universitair/HBO/MBO-niveau, 
waaronder: 
- Invulling geven aan de 
Noordelijke innovatie agenda 
(NIA) 

Er is invulling gegeven 
(projectontwikkeling/business 
development) aan de 
Noordelijke Innovatie 
Agenda. 
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Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 
arbeidsmarkt 
Beleidsopgave 
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Betere aansluiting 
van het onderwijs bij 
behoeften van het 
bedrijfsleven 

Ontwikkelingen op het 
gebied van demografie, 
werkgelegenheid, aanpak 
kritische sectoren zorg en 
techniek zijn geagendeerd 
bij onderwijs- en 
kennisinstellingen, 
ondernemersorganisaties 
en gemeenten 

Meerdere 
brainstormsessies 
hebben plaatsgevonden 
met het werkveld in 
relatie tot het nieuwe 
uitvoeringsprogramma 
Arbeidsmarkt. Verder zijn 
kerncijfers m.b.t. de 
Drentse arbeidsmarkt 
gepubliceerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering Techniekpact 
Noord 2.0 van start 

Het Techniekpact 2.0 is 
vastgesteld en in 
uitvoering. Zie hiervoor 
http://www.techniekpact.n
l 

   

 
 

 

 

   

Alle door de provincie 
meegefinancierde 
restauratie- en 
herbestemmingsprojecten
, zijn 
praktijkopleidingsplaats 

Dit is als eis opgenomen 
in de lening- en 
subsidievoorwaarden. 
Veel aannemers in 
Noord-Nederland zijn 
inmiddels ook 
gecertificeerd om 
praktijkopleidingsplaatsen 
te bieden. 

   

 
 

 

 

   

Verkennen met HBO 
instellingen naar nieuwe 
mogelijkheden MBO+, 
Associate Degree 

Verkenning heeft 
plaatsgevonden. 

   

 
 

 

 

   

Project (mede) 
ondersteund in Zuidoost 
Drenthe op het gebied 
van demografie, 
werkgelegenheid, aanpak 
kritische sectoren zorg en 
techniek bij onderwijs- en 
kennisinstellingen, 
ondernemersorganisaties 
en gemeenten 

Kennisontwikkeling / 
arbeidsmarkt is o.a. een 
thema in het kader van 
Vierkant voor Werk. 

   

 
 

 

 

   

Versterken van de 
beroepsbevolking en 
de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

Kwalitatief goed onderwijs 
(geen zwakke scholen, 40 
scholen in 
excellentietraject) 

Er zijn helaas op dit 
moment 2 zeer zwakke 
scholen in Drenthe. De 
regiegroep 
onderwijskwaliteit 
bespreekt de 
mogelijkheden voor extra 
aandacht voor de 
verbetering van kwaliteit. 

   

Er deden in 2016 11 
extra Drentse scholen 
mee aan het excellentie 
traject naast de 15 
scholen die al eerder 
gestart waren. 

 

 

 

   

Aanpak laaggeletterdheid Zie resultaat inzake 
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bondgenootschap 
laaggeletterheid. 

   

Twee bijeenkomsten van 
de Regiegroep Kennis en 
Arbeidsmarkt 

Bijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden. 

   

 
 

 

 

   

De voor Drenthe 
belangrijke sectorplannen 
worden uitgevoerd in 
samenwerking met 
bedrijfsleven en onderwijs 

Uitvoering van het 
Sectorplan Grensarbeid is 
niet haalbaar vanwege 
criteria rijksregeling. 

   

Het Sectorplan 
Vrijetijdssector is 
gestart en wordt in 
2017 afgerond. 

 

 

 

   

Het pilot programma 
‘Carrièrestart Drenthe’ is 
ontwikkeld en 
aangeboden aan PS 

Voorbereidingen zijn in 
2016 gestart, waaronder 
de 3D printer Regeling en 
de call Human Capital 
van het SNN. 

   

In 2017 wordt het 
programma verder 
uitgewerkt. 

 

 

 

   

Voucherregeling 
Wetenschap en Techniek 
(3d printen en Leerlijn 
TTE) wordt uitgevoerd 

Voucherregeling 
Wetenschap en Techniek 
wordt uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Eerste resultaten van de 
Versnellingsagenda 3.0 
zijn zichtbaar en aan 
geboden aan PS 

Er zijn 100 kandidaten 
geplaatst op een 
structurele arbeidsplaats 
door middel van de 
Versnellingsagenda 3.0. 

   

Door vertragingen in de 
uitvoering door externe 
partijen konden de 
resultaten niet aan PS 
worden aangeboden. 

 

 

 

   

Inzet op wederzijdse 
grensoverschrijdend
e arbeidsmobiliteit 
(nationaal en 
internationaal) 

"Verbeterde 
samenwerking met 
Duitsland voor opleiden 
van vakkrachten en 
bemiddeling van 
werkzoekenden: 
- Het INTERREG V A 
Koepelproject 
Arbeidsmarkt is in 
uitvoering" 

Het Koepelproject 
Arbeidsmarkt Noord is 
gestart en de eerste 
initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van een 
grensoverschrijdende 
onderwijs- en 
arbeidsmarkt zijn in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

"Verbeterde 
samenwerking met 
Duitsland voor opleiden 
van vakkrachten en 
bemiddeling van 
werkzoekenden: 
- Het Interprovinciaal 
Sectorplan 'Grenzenloos 
werken' is in uitvoering 
" 

Geen uitvoering gegeven 
aan het Sectorplan 
Grensarbeid. 

   

De uitvoering van het 
Sectorplan Grensarbeid 
is niet gelukt vanwege 
criteria rijksregeling. In 
overleg met de 
samenwerkingspartner
s wordt onderzocht of 
en op welke manier 
een andere invulling 
mogelijk is. 

 

 

 

   

"Verbeterde Actiedocument 
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samenwerking met 
Duitsland voor opleiden 
van vakkrachten en 
bemiddeling van 
werkzoekenden: 
- Actiedocument 
Grensoverschrijdende 
Arbeidsmarkt Drenthe-
Emsland in uitvoering 
" 

Grensoverschrijdende 
Arbeidsmarkt Drenthe-
Emsland is in uitvoering. 

   

"Verbeterde 
samenwerking met 
Duitsland voor opleiden 
van vakkrachten en 
bemiddeling van 
werkzoekenden: 
- Vervolgaanvraag 
grensoverschrijdende 
zorg (Zorgen voor -- 
Zorgen dat) in uitvoering" 

Het project 'Sorgen für - 
Sorgen dass' is in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Verduurzaming van het 
International Welcome 
Center North (IWCN) 

Verduurzaming van het 
International Welcom 
Center North is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Eerste afspraken rond de 
diploma erkenning 
Verzorgende IG (NL) en 
Altenpflege (DE) zijn 
gemaakt 

In het project Sorgen für- 
Sorgen dass, is en wordt 
via betrokkenen aandacht 
voor diploma erkenning 
gevraagd. Er is een Duits- 
Nederlandse werkgroep 
gestart om een advies 
aan het  ministerie VWS 
te formuleren. 

   

 
 

 

 

   

Er is meer aandacht voor 
Duits in het onderwijs, bij 
voorkeur zowel in PO, VO 
zeker MBO (zie ook 
programma 7) 

Zie programma 7. 
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Start aanleg breedband gemeente De Wolden. 
 
Product 2.4 Breedband 
Beleidsopgave 
Breedband op het Drentse platteland 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Breedband Actieve inzet op het 
ontsluiten met snel 
internet van de "witte" 
gebieden in Drenthe 

Actief ingezet op het 
ontsluiten met snel 
internet van de "witte" 
gebieden in Drenthe en 
vaak in combinatie met 
''Grijs'' om snel internet 
in ''Witte'' gebieden te 
kunnen realiseren. 

   

 
 

 

 

   

Breedband Platform 
Drenthe 

Het Breedband Platform 
Drenthe is volledig 
operationeel 

   

 
 

 

 

   

Revolving Fonds 
Breedband ingericht 

Conform Statenvoorstel 
is t.b.v. Breedband 
ruimte beschikbaar 
binnen de Reserve 
opvang revolverend 
financieren voor 
verstrekken van 
leningen. 
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Aanleg van Breedband op verschillende locaties gestart. 
 

 
Wildlands Emmen. 
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Product 2.5 Vrijetijdseconomie 
Beleidsopgave 
Versterken van de vrijetijdseconomie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting 
Meer werkgelegenheid 
en hogere bestedingen 
in de vrijetijdseconomie 
van Drenthe 

Met gemeenten, 
stakeholders en 
marktpartijen zijn nieuwe 
concepten ontwikkeld 
voor optimale beleving 
van Drenthe 

Concepten zijn ontwikkeld: 
Drenthe is o.a. opgenomen 
in de NBTC metrolijn ‘Van 
Mondriaan tot Dutch 
Design’. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning van 
beeldbepalende, 
imagoversterkende 
culturele en sportieve 
evenementen en 
festivals die 
economische en 
maatschappelijke spin-
off realiseren, waaronder 
diverse 
fietsevenementen 

Nieuwe en beeldbepalende 
evenementen zijn 
ondersteund, zoals 
Pauperparadijs, 
Globetheater, Drenthe 200 
en Innofest. Er wordt 
samengewerkt aan de 
Drentse 
(fiets)evenementenkalender. 
 
Met de toekenning van het 
Bike Region Label zijn 3 
Para Cycling evenementen 
(aangepast fietsen) 
toegekend aan Drenthe: 
- World Cup 2017 
- World Cup 2018 
- WK Para Cycling in 2019 

   

 
 

 

 

   

Verbreed aanbod van 
fietsarrangementen en 
fietshoreca met 
commerciële partijen is 
gestimuleerd 

Door de Kwaliteitsimpuls 
Optimaal Fietsnet-werk (€ 
6,75 miljoen.) wordt het 
aanbod verbreed. De 
subsidieregeling Fietsinfra is 
opengesteld. 

   

Openstelling 
subsidieregeling 
Beleving en 
Innovatie begin 
2017. 

 

 

 

   

Met de uitvoering eerste 
jaar Leaderprogramma 
Zuidwest Drenthe is 
focus gelegd op 
vrijetijdseconomie 

Er zijn 17 projecten getoetst 
op Leaderwaardigheid. Van 
deze 17 zijn er 10 projecten 
ingediend bij SNN/RVO. Bij 
de selectie en ranking door 
de LAG (bestuur LEADER) 
is 1 project afgevallen; de 
overige 9 projecten zijn nu 
in procedure. 

   

De daadwerkelijke 
afgifte van 
beschikkingen is 
vertraagd door een 
langere 
doorlooptijd bij het 
afgeven van 
beschikkingen door 
RVO.nl. 
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De tussenevaluatie van 
het provinciale 
sectorplan 
‘Vrijetijdseconomie 
Drenthe’ is aan PS 
aangeboden 

Er heeft geen 
tussenevaluatie 
plaatsgevonden. 

   

De tussenevaluatie 
heeft niet 
plaatsgevonden, 
omdat het project 
is vertraagd en 
aangepast. Via het 
thema 
'Arbeidsmarkt' 
worden de Staten 
geïnformeerd over 
de sectorplannen. 

 

 

 

   

Het verbeteren van het 
Drents imago 

Drenthe heeft haar 
imago als de nummer 1 
fietsprovincie versterkt. 
Alle fietsacties zijn 
uitgezet met gerichte 
informatie en 
permanente 
promotiecampagnes 

Beeldbepalende fiets-
evenementen, fietsacties en 
fietsarrangementen zijn 
prominent in beeld gebracht 
en voorzien van 
promotiecampagnes.  
 
Aan Drenthe is het UCI Bike 
Region Label toegekend en 
Drenthe heeft de hoogste 
waardering ontvangen van 
de recreatieve fietser. 
(ANWB onderzoek) 

   

 
 

 

 

   

Daar waar het zinvol en 
versterkend is voor het 
Drentse imago wordt 
voor diverse provinciale 
project- en 
beleidsresultaten 
koppeling gelegd met de 
Drentse imagocampagne 
via additionele 
opdrachten aan 
Marketing Drenthe. In dit 
kader worden bijv de 
nationale parken en 
erfgoed ingezet als 
marketinginstrument 

Additionele opdrachten aan 
imagocampagne van 
Marketing Drenthe zijn 
toegevoegd, zoals 
campagne verkiezing 
Nationale Parken van 
wereldklasse. 
 
Opdracht is gegund aan 
bureau voor levering van het 
Strategisch Narratief 
(ontwikkeling iconische 
kernverhalen geënt op het 
Drentse erfgoed en 
productontwikkeling t.b.v. 
het vermarkten ervan). 

   

 
 

 

 

   

Marketing Drenthe werkt 
met haar campagnes, 
marketing-
communicatieconcepten, 
zowel online-, als offline 
met stakeholders aan de 
verbetering van het 
imago 

Uit 2-jaarlijks onderzoek 
blijkt dat het imago van 
Drenthe is verbeterd en er 
sprake is van een stijgende 
lijn. Door Marketing Drenthe 
is nieuwe koers ingezet en 
visiedocument opgesteld. 

   

Doorontwikkeling 
Marketing Drenthe 
in samenspel met 
de sector zet zich 
voort in 2017 o.l.v. 
nieuwe directeur 
en vernieuwde 
Raad van Toezicht. 

 

 

 

   

Marketing Drenthe: inzet 
op wonen, werken, 

Het Werkplan Marketing 
Drenthe 2016 is uitgevoerd. 
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vrijetijdseconomie, 
cultuur en sport 

De campagnes van 
Marketing Drenthe rondom 
wonen en werken zijn in 
2016 afgerond. 

   

De visie Dynamisch 
Toerisme verder 
uitgewerkt met concrete 
projecten, waaronder 
365-dagen fietsen en 
faciliteren van 
conceptontwikkeling van 
het Regionaal 
Landschap als 'Grootste 
groene sportpark van 
Nederland' in Zuidwest-
Drenthe 

De visie Dynamisch 
Toerisme is meegenomen in 
de ontwikkeling van 
deelprogramma 'Op Fietse' 
en daarbij horende 
projecten en activiteiten. 
een voorbeeld hiervan is de 
MTB-visie. 

   

 
 

 

 

   

Ontwikkelruimte voor 
vernieuwende en 
bestaande 
recreatieve/toeristische 
bedrijven 

Toeristisch-recreatieve 
ondernemers zijn 
gefaciliteerd bij de 
(door)ontwikkeling of 
afbouw van hun bedrijf 
met o.a. inzet Rode 
Loperbeleid, Expertteam 
en het Kwaliteitsteam 

10 bedrijven hebben advies 
en coaching gehad vanuit 
Expertteam. Extra inzet 
(subsidie) is geleverd op 
verbreding van het 
instrumentarium van het 
Expertteam m.i.v. 2017 
 
Het Kwaliteitsteam gaat 
naar verwachting over in 
aanpak Vitale 
Vakantieparken Drenthe. Er 
wordt een koppeling 
gemaakt met het  rode loper 
beleid. 

   

 
 

 

 

   

Via 
uitnodigingsplanologie is 
ondernemers ruimte 
geboden om 
economische kansen in 
natuur en landschap 
mogelijk maken, bij 
voorkeur in een 
vernieuwend segment 

Via uitnodigingsplanologie is 
ondernemers ruimte 
geboden om economische 
kansen in natuur en 
landschap mogelijk te 
maken, bij voorkeur in een 
vernieuwend segment. 

   

 
 

 

 

   

 
Ontwikkelingen 
 

Product 2.1 Biobased economy / chemie 

Noordelijke samenwerking op het gebied van Biobased Economy / circulaire economie krijgt steeds 
meer een concretere invulling. Dit gezamenlijk optrekken heeft o.a. geresulteerd in de verkiezing van 
Groningen/Drenthe tot Europese voorbeeldregio Biobased Economy. Daarnaast is ook de 
samenwerking tussen de groene chemie clusters in Emmen en Delfzijl opgestart. Dit zal in 2017 leiden 
tot een gezamenlijke 'value proposition'.  
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Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 

In 2016 is Incas3 failliet gegaan. Dit betekent een afboeking van de lening (zie financiële toelichting).  
De Stichting Sensor Universe is in 2016 geliquideerd en de afwikkeling daarvan is verwerkt in deze 
jaarrekening. 
 

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 

 
De Drentse arbeidsmarkt en de werkgelegenheid zijn in de afgelopen jaren aan grote veranderingen 
onderhevig geweest. Op dit moment zijn de economische vooruitzichten goed en groeit de vraag naar 
arbeid in een aantal sectoren zo hard dat er sprake is van krapte. Onder andere in de zorg (vooral als 
gevolg van de uitbreidingsvraag en competentie upgrading), in het onderwijs (vooral als 
gevolg van de vervangingsvraag aldaar) en in alle technische en industriële sectoren (ook hier vooral 
als gevolg van de vervangingsvraag en de krimpende beroepsbevolking). Daarnaast groeit de 
flexibilisering: jonge toetreders krijgen flexbanen aangeboden, anderen kiezen juist voor een bestaan 
als zzp’er. Verder moet er rekening worden gehouden met de demografische veranderingen en de 
daling van de Drentse beroepsbevolking. Dit alles vraagt om een arbeidsmarkt die flexibel is een 
beroepsbevolking die breed en duurzaam inzetbaar is. 
 

Product 2.4 Breedband 

Voor 100% van de witte gebieden is een aanvraag voor vraagbundeling ingediend, dit betekent dat 
overal initiatieven zijn gestart. Een aantal van deze aanvragen zal in 2017 worden gehonoreerd. Voor 
32% van de witte adressen is aan vijf initiatieven een lening toegekend, zij zijn actief met de aanleg 
van breedband. 
 

Product 2.5 Vrijetijdseconomie 

Eén van de opgaven binnen de doelstelling versterken vrijetijdseconomie is het vergroten van de 
kwaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Samen met de gemeenten en Recreatieschap Drenthe 
wordt een aanpak geformuleerd. We onderzoeken daarbij welke mogelijke extra ruimte en 
mogelijkheden de nieuwe Omgevingswet zal bieden. 
 
Meer samenwerking binnen Drenthe- tussen provincie, gemeenten, Marketing Drenthe, 
Recreatieschap Drenthe, regio's en ondernemers- zal leiden tot een beter imago en een efficiëntere 
inzet van middelen (met meer bezoekers en meer bestedingen/banen tot gevolg). 
 
Aandacht voor buitenlandse en zakelijke bezoekers in 2017. 
 
Spreiding door de tijd zal een bijdrage leveren aan hogere bestedingen per persoon als ook een beter 
voorzieningen niveau door het jaar heen waar ook bewoners van Drenthe van zullen profiteren. 
 
Verhaallijnen worden ontwikkeld om cultuur historisch erfgoed middels story telling te vermarkten. 
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Programma 2: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht       
 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe       
  Inkoop 256.340  224.227  4.148.237  7.051.368  -2.903.131  
  Kapitaal 

lasten 
4.500  4.500  4.500  4.500  0  

  Subsidie 4.295.042  5.050.277  6.992.421  8.063.114  -1.070.693  
 totaal beleidsopgave  4.555.882  5.279.004  11.145.158  15.118.983  -3.973.825  
 totaal product  4.555.882  5.279.004  11.145.158  15.118.983  -3.973.825  
 Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, 

onderwijs en arbeidsmarkt 
      

 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige 
arbeidsmarkt 

      

  Inkoop 890.467  250.000  595.745  561.773  33.972  
  Subsidie 529.018  260.000  260.000  141.157  118.843  
 totaal beleidsopgave  1.419.485  510.000  855.745  702.930  152.815  
 totaal product  1.419.485  510.000  855.745  702.930  152.815  
 Product 2.4 Breedband       
 Breedband op het Drentse platteland       
  Subsidie 0  200.000  780.000  1.007.995  -227.995  
 totaal beleidsopgave  0  200.000  780.000  1.007.995  -227.995  
 totaal product  0  200.000  780.000  1.007.995  -227.995  
 Product 2.5 Vrijetijdseconomie       
 Versterken van de vrijetijdseconomie       
  Inkoop 102.903  36.949  36.949  37.135  -186  
  Subsidie 1.878.065  2.525.220  2.244.820  2.272.125  -27.305  
 totaal beleidsopgave  1.980.968  2.562.169  2.281.769  2.309.260  -27.491  
 totaal product  1.980.968  2.562.169  2.281.769  2.309.260  -27.491  
 Totaal  7.956.335  8.551.173  15.062.672  19.139.167  -4.076.495  
Baten        
 Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht       
 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe       
  Dividend -850  0  0  -1.000  1.000  
  Ontv. 

bijdragen 
-32.376  -32.200  -727.716  -966.808  239.092  

  Ontv. 
subsidies 

-20.000  0  -2.531.888  -2.589.077  57.189  

 totaal beleidsopgave  -53.226  -32.200  -3.259.604  -3.556.885  297.281  
 totaal product  -53.226  -32.200  -3.259.604  -3.556.885  297.281  
 Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, 

onderwijs en arbeidsmarkt 
      

 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige 
arbeidsmarkt 

      

  Ontv. 
bijdragen 

-120  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

-112.488  0  -145.745  -127.484  -18.261  

 totaal beleidsopgave  -112.608  0  -145.745  -127.484  -18.261  
 totaal product  -112.608  0  -145.745  -127.484  -18.261  
 Totaal  -165.834  -32.200  -3.405.349  -3.684.369  279.020  
Saldo   7.790.502  8.518.973  11.657.323  15.454.798  -3.797.475  
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Programma 2. Regionale economie  
Toelichting  
Saldo Programma  -3.797.475 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -953.415 
Totaal verrekend met reserves -953.415 
Resultaat programma na bestemming reserves -2.844.060 
 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 

 

Product 2.1 Biobased economy / chemie 
Niet van toepassing. 

 

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.973.825,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Incas3 
Eind 2016 is Incas3 failliet gegaan. Op dat moment dienden de uitstaande leningen als voorziening te 
worden opgenomen, vanuit de verwachting dat deze leningen naar alle waarschijnlijkheid niet terug 
betaald zullen worden. De lasten van deze te treffen voorziening van de leningen van in totaal € 4,4 
miljoen zijn deels (€ 1.495.000,--) via de Reserve opvang revolverend financieren opgevangen. Omdat 
de reserve niet het gehele bedrag kan dekken, komt een bedrag van € 2.915.000,-- ten laste van de 
algemene middelen binnen dit product. Dit bedrag zal dan ook deel uitmaken van het 
rekeningresultaat. Zie ook programma 8 Middelen. 
 
Versterking economische structuur (VES). 
Bij de 3e Bestuursrapportage was onze inschatting dat van het beschikbare budget € 1.000.000,-- niet 
in 2016 besteed zou worden en stelden wij voor dit bedrag te storten in de Reserve Versterking 
Economische Structuur. Mede door de late toekenning van de financiering aan de regeling Kennis en 
Innovatie (KEI) is toch een overschrijding van het budget gerealiseerd. Daar tegenover staan echter 
ook voordelen door het vrijvallen van subsidietoekenningen vanuit eerdere jaren. Per saldo resulteert 
dit in een nadeel van € 1.055.057,--. Dit bedrag wordt verrekend met de reserve Versterking 
Economische Structuur. 
 
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 
arbeidsmarkt 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 152.814,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
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Uitvoeringsregeling subsidies 3D printers Primair Onderwijs Drenthe 2017 
Voor de uitvoeringsregeling 3D printers Primair Onderwijs Drenthe hanteren wij een subsidieplafond 
ter hoogte van € 145.600,--. Uitgaande van een totaal van 280 basisscholen komt dit neer op een 
eenmalige bijdrage van € 520,-- per basisschool. Van dit bedrag resteert nog een bedrag van 
€ 113.270,--. Dit bedrag wordt niet meer besteed in 2016. Wij stellen voor om het bedrag in te zetten 
ter dekking van de verlenging van de regeling en € 113.270,-- over te hevelen naar 2017. 
 
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
Het totale beschikbare budget voor Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt is met € 187.781,-- overschreden. Met name door de provinciale cofinancieringsbijdrage 
aan het Practoraat van het Drenthe College, en de opstartkosten van de Drentse EGF aanvraag. Wij 
hebben dus meer projecten met onze partners gedraaid dan wij voorzien hadden. Deze overschrĳding 
wordt ruimschoots gecompenseerd met de vrijval van verplichtingen uit vorige jaren van in totaal 
€ 252.350,-- (naast de vrijval van de 3D printers zoals hierboven beschreven). 

 

Product 2.4 Breedband 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 227.995,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Breedband 
Voor het programma Breedband was in 2016 een bedrag van in totaal  € 780.000,-- begroot. In de 3e 
Bestuursrapportage was de verwachting nog er een onderbesteding van € 170.000,-- zou optreden. 
Dat werd veroorzaakt doordat er zich in 2016 weinig kansen hebben voorgedaan om glasvezel op een 
efficiënte en kostenbesparend mee te leggen bij provinciale infrastructurele werken. In het 4e kwartaal 
is echter gebleken dat toch meer is gerealiseerd met betrekking tot 'Slim meeleggen'. Daarnaast is er 
meer beslag gelegd op het budget vraagbundeling, wegens aanvullende financiering voor één van de 
pilots, dan we bij de 3e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Omdat wij met u de afspraak hebben 
dat de budgetten als programmabudget kunnen worden aangemerkt, stellen wij voor de overschrijding 
in 2016 te verrekenen met het budget van 2017. Er wordt dan ook een bedrag van € 227.995,-- 
verrekend. 

 

Product 2.5 Vrijetijdseconomie 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 27.491,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme 
Het programma Vrijetijdseconomie heeft een stevige ambitie. Het concretiseren van deze ambitie 
vergt samenwerking met gemeenten, Marketing Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de sector.  
Diverse projecten zijn inmiddels opgestart en krijgen in het jaar 2017 en de komende programma 
periode verder vorm. Het budget is niet volledig benut er is een voordeel gerealiseerd van € 100.450,--
.  
 
Intensiveren marketing 
In de 3e Bestuursrapportage is een bedrag van € 500.000,-- overgeheveld naar de Reserve 
Versterking economische Structuur wegens verwachte onderschrijding. Nu de definitieve cijfers 
bekend zijn blijkt dat er te veel is overgeheveld. Het negatieve saldo van € 165.542,-- wordt 
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veroorzaakt door het toekennen van een extra subsidie aan de Stichting Marketing Drenthe. Het 
nadeel wordt verrekend met de Reserve Versterking economische Structuur.  
 
 
 
Baten 

 

Product 2.1 Biobased economy / chemie 
Niet van toepassing. 

 

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 297.281,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Sensor Universe 
Omdat een groter deel van de lening aan Sensor Universe toch terug is ontvangen en dus teveel in de  
voorziening was gestort komt een bedrag weer beschikbaar. Dit verrekenen wij met de Reserve 
versterking Economische structuur waar destijds ook de voorziening ten laste was gebracht. Het 
voordeel van € 243.098,-- wordt dan ook met de Reserve versterking Economische structuur 
verrekend. 
 
Project IAP 
De definitieve herziene vaststelling van de subsidie voor het project IAP Drenthe was € 57.189,-- 
hoger dan eerder ingeschat. Ook hiervoor geldt dat eerdere verliezen zijn verrekend met de Reserve 
versterking Economische structuur. Het voordeel van € 57.189,-- wordt dan ook met de Reserve 
versterking Economische structuur verrekend. 

 

Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 
arbeidsmarkt 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 18.261,--.  

 

Product 2.4 Breedband 
Niet van toepassing. 

 

Product 2.5 Vrijetijdseconomie 
Niet van toepassing. 
  



59 

Speerpunt 3: Bereikbaar Drenthe 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Fysieke bereikbaarheid 
Een goede bereikbaarheid en veilig deelnemen aan het verkeer raakt ons allemaal. We zijn daarin 
voorwaardenscheppend en gericht op het versterken van de Drentse concurrentiekracht. Dat doen we 
door te investeren in veilige wegen, een betrouwbaar openbaar vervoer, het stimuleren van het 
gebruik van de fiets en van veilig gedrag in het verkeer. We zijn voorwaardenscheppend en gericht op 
het versterken van de Drentse concurrentiekracht voor een goede bereikbaarheid van sterke steden 
en een dynamisch landelijk gebied. We doen dit samen en in co-creatie met onze partners.  
 
Wij leggen accenten op de capaciteitsuitbreiding van de N34 in Zuidoost Drenthe  en de doorstroming 
op het knooppunt Gieten. Goede achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente zijn van belang 
voor onze (grensoverschrijdende) bereikbaarheid en de ontwikkeling van logistiek en 
goederenvervoer. Hier nemen Emmen-Coevorden en Meppel een specifieke positie in. Voor met 
name Meppel is ook de bereikbaarheid over water van belang. En Drenthe-breed dragen goede 
vaarwegen bij aan de vaarrecreatie als onderdeel van een goede toeristisch-recreatieve 
infrastructuur.   
 
Voor de nieuwe concessie van het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen stellen we een 
programma van eisen op. We willen daarbij experimenteren met nieuwe vormen en een integrale 
aanpak. Voor de bereikbaarheid van het landelijke gebied onderzoeken we het Publiek Vervoermodel 
Groningen-Drenthe. Door middel van pilots zoeken we naar combinaties van het reguliere openbaar 
vervoer en het doelgroepenvervoer. 
Op het gebied van spoor gaan we voor de doorontwikkeling van de Vechtdallijnen (Emmen-Zwolle), 
een snelle verbinding met de Randstad, goede knooppunten in Groningen en Zwolle en onderzoek 
naar de haalbaarheid van een treinverbinding Emmen-Stadskanaal. En we onderzoeken de 
mogelijkheid voor een gezamenlijke OV-trajectkaart voor Noord–Nederland. 
 
Vanuit  onze ambitie fietsprovincie nummer 1 verbeteren en optimaliseren we de kwaliteit  van het 
Drentse fietsnetwerk. Met een Drenthe-brede inzet op mobiliteitsmanagement stimuleren we het 
fietsen naar werk en school. We leggen fietssnelwegen aan en zetten  in op innovaties en veiligheid. 
We versterken de combinatie  OV en fiets door het creëren van aanvullende fietsvoorzieningen. 
Met een programmatische aanpak en in samenwerking met onze partners geven wij een stevige 
impuls aan onze ambitie fietsprovincie nr. 1 Hiervoor verwijzen wij ook naar speerpunt en programma 
2, vrijetijdseconomie en fietsprovincie nr. 1. 
 
Verkeersonveiligheid vraagt om blijvende brede aandacht. Zowel een veilige inrichting van weg en 
fietspad als gedragsbeïnvloeding vinden we van belang om het aantal verkeersslachtoffers verder 
terug te dringen. Met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe hebben we hierover 
meerjarige afspraken in het Programma “Samen richting Nul!” 
Verkeers- en mobiliteitsmanagement zijn belangrijke thema’s om mensen te bewegen meer gebruik te 
maken van het openbaar vervoer en/of de fiets, andere werktijden aan te houden of thuis te werken.  
 
Met een nieuw Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer geven we een belangrijke impuls aan 
onze ambities. 
 
Successen 

• De tracés voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen Holsloot zijn 
vastgesteld. 

• Er is voor de N34 en voorlichtingscampagne gestart gericht op terugdringen van afleiding en 
inhalen  

• De Begroting 2017 van het OV-Bureau en de Dienstregeling 2017 zijn vastgesteld.  
• Een pilot markering op fietspaden heeft geleid tot nieuwe markering op alle provinciale 

fietspaden. 
• In drie gemeenten in Drenthe doen nu alle scholen mee aan het meerjarige project Drents 

Verkeersveiligheidslabel DVL. 
• Opening van Wildlands Adventure Zoo en het ATLAS Theater in Emmen. 
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Knelpunten 
• De verkeersveiligheidscijfers laten voor zowel het dodelijke aantal slachtoffers als de ernstig 

verkeersgewonden een negatieve trend zien. 

 
De verdubbeling van de N34 met op de achtergrond het bestaande viaduct van Coevorden. 

 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar 
vervoer 
Toelichting programma 
Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale 
bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincies. Zij zorgen voor goed regionaal 
vervoer. De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, 
tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen provincies welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer 
in de provincie verzorgen. 

Lasten Baten 
88.538.174  -15.660.083  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 92.755.311  89.462.673  93.715.406  88.538.174  5.177.232  
Totaal baten -42.398.643  -10.731.693  -19.817.706  -15.660.083  -4.157.623  
Saldo 50.356.668  78.730.980  73.897.700  72.878.090  1.019.610  
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Geluidswal N391 
 
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
Beleidsopgave 
Bereikbaar Drenthe 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie 

met toelichting 
Versterkte 
(inter)nationale 
verbindingen over 
spoor, weg, water en 
door de lucht 

Studie verdubbeling 
resterende wegvakken 
Coevorden-Nrd - Emmen-
West (N34) 

De studie is afgerond.  
Ons college heeft  de tracés 
voor verdubbeling vastgesteld. 
De gemeenten Emmen en 
Coevorden hebben de 
bestemmingsplannen 
vastgesteld.  
De onderhandelingen voor de 
grondaankopen zijn gestart. 

   

 
 

 

 

   

Quick scan 
verbeteringsmogelijkheden 
spoorverbinding Noorden-
Randstad, inclusief inzetten 
op goede knooppunten in 
Groningen en Zwolle 

De Quick scan is afgerond. Op 
basis van de Quick scan is de 
dienstregeling aangepast en 
worden er vier treinen per uur 
naar Leeuwarden ingezet. 

   

 
 

 

 

   

Onderzoek treinverbinding 
Emmen-Stadskanaal 

Het onderzoek naar de 
treinverbinding Emmen – 
Stadskanaal is besproken met 
de Staten. Conform Motie M 
2016-26 is het onderzoek 
verbreed naar een onderzoek 
van de mobiliteitsknelpunten op 
de vervoersrelatie Emmen – 
Groningen. De resultaten 
worden rond de zomer 2017 
verwacht. De Staten zullen dan 
worden geïnformeerd. 
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Onderzoek gezamenlijke 
OV-trajectkaart Noord-
Nederland 

Het onderzoek is afgerond. Er 
is geprobeerd om op landelijk 
niveau een ov-trajectenkaart in 
te voeren. Dit is niet gelukt door 
grote verschillen tussen 
vervoerders op het gebied van 
tarievenstructuur en 
opbrengstverantwoordelijkheid. 
Deze verschillen zijn er in 
beperktere mate ook 
ondervonden in Noord-
Nederland. Gezien het 
gebruikersgemak blijft de 
trajectenkaart een actiepunt in 
het Noordelijk 
afstemmingsoverleg OV. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeringsprogramma 
Dryport Emmen - 
Coevorden 

Het uitvoeringsprogramma 
maakt nu onderdeel uit van 
'Vierkant voor werk'. 

   

 
 

 

 

   

Realisatie Port of Zwolle, 
samenwerking 
bereikbaarheid over water 
van Zwolle, Kampen en 
Meppel 

Port of Zwolle is doorlopend in 
ontwikkeling. Reconstructie 
sluis bij Zwartsluis in 
afrondende fase. Sluis- en 
brugbediening op afstand wordt 
nader afgestemd. 

   

 
 

 

 

   

Procedures 
luchthavenbesluiten en 
luchthavenregeling 
inclusief afgifte 
ontheffingen 

Jaarlijks worden ongeveer 40 
ontheffingen verleend. Het jaar 
2016 week daar niet van af. 
Luchthavenbesluit HeliHolland 
door GS vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Duurzame continuïteit GAE Statenstuk toekomst GAE 
   

 
 

 

 

   

Onderzoek 
achterlandverbindingen 

Er is een onderzoek uitgevoerd 
naar de economische en 
sociaal-maatschappelijke 
effecten van de verbinding 
Emmen-Nordhorn-Rheine. De 
volgende stap is een 
maatschappelijke kosten-
batenanalyse (MKBA). 
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versterken van het 
regionale netwerk 
voor auto, openbaar 
vervoer, fiets, varen 
(inclusief het 
toeristisch recreatief 
gebruik) en 
goederenvervoer 

N391/N366, ontwerp en 
procedures 

afgerond. Het ontwerp wordt nu 
verder uitgewerkt om te komen 
tot aanbesteding. 

 

 

 

   

Studie doorstroming 
knooppunt Gieten 

De studie is uitgevoerd. Een 
aantal korte termijn 
maatregelen zijn uitgevoerd. Er 
is gestart met een onderzoek 
naar de lange termijn 
maatregelen. 

   

 
 

 

 

   

Nieuw 
investeringsprogramma 
met maatregelen voor een 
goede doorstroming op het 
Drentse wegennet 

Het huidige 
Investeringsprogramma 
Verkeer en Vervoer loopt tot 
2020. 
Het college heeft voor de 
periode 2016-2020 € 60 miljoen 
toegevoegd aan het fonds via 
een jaarlijkse dotatie. 
In de begroting van elk jaar 
worden de projecten van dat 
jaar opgenomen. 
Voor meer detailniveau en 
stand van zaken zie het 
Provinciaal 
UitvoeringsProgramma PUP 
2016/2017  
www.provincie.drenthe.nl/pup.nl 

   

 
 

 

 

   

Vaarrecreatievoorzieningen 
als onderdeel van 
vrijetijdseconomie (VTH) 

Is onderdeel van het 
programma Vrijetijdseconomie. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave 
Fietsen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie 

met toelichting 
Stimuleren van het 
fietsgebruik en 
realiseren en 
versterken van het 
fietsnetwerk en de 
fietsbeleving 

Kwaliteitsverbetering 
fietsnetwerk  en 
fietsvoorzieningen 

Een nieuwe regeling voor de 
kwaliteitsimpuls is vastgesteld. 
De regeling loopt t/m 2019. 
Zie verder Programma 
Vrijetijdseconomie. 

   

 
 

 

 

   

Businesscase Vijf bureaus hebben een 
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fietssnelweg Assen-
Groningen 

concept uitgewerkt. Op basis 
hiervan is gezamenlijk een 
bestuurlijke opdracht 
geformuleerd. Verdere 
uitwerking vindt in 2017 plaats. 

   

Mobiliteitsmanagement 
gericht op werk en 
school met speciale 
aandacht voor de E-bike 

Dit is een meerjarig lopend 
onderdeel van 
Mobiliteitsmanagement. Het 
Europees project (Interreg) waar 
dit resultaat onderdeel van was 
is niet doorgegaan. Er wordt een 
nieuwe opzet uitgewerkt. 

   

 
 

 

 

   

Versterken combinatie 
fiets en OV in de keten 

In het kader van 'Tour de Force' 
hebben de provincies Groningen 
en Drenthe een ketenplan 
opgesteld. Het concept 
beschrijft de kansen voor 
ketenmobiliteit, ook in relatie tot 
Hubs. Na vaststelling zal het 
plan de komende jaren 
geïmplementeerd worden. Hubs 
zijn ook een belangrijke insteek 
voor het bereikbaar houden van 
voorzieningen vanuit het 
landelijk gebied als onderdeel 
van Anders Benutten. 

   

 
 

 

 

   

Pilot met een innovatief 
fietsmonitoringssysteem 

Op basis van een onderzoek 
naar innovatieve fietsmonitoring 
in Drenthe wordt in 
samenwerking met de Drentse 
gemeenten een concreet plan 
uitgewerkt. Dit zal in 2017 vorm 
krijgen. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren innovaties 
fietstechniek en apps 

Een pilot met een biocomposiet 
fietspad is met diverse partijen 
verder geconcretiseerd en zal in 
2017 uitgevoerd worden. 
Alle fietspaden van de provincie 
zijn voorzien van een nieuwe 
markering die de fietser beter 
geleiden in het donker. In 2016 
deden meer fietsers mee met de 
fietstelweek t.o.v. 2015. 

   

 
 

 

 

   

Nieuw Het huidige 
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investeringsprogramma 
met maatregelen ten 
behoeve van een 
verkeersveilige inrichting 
van het Drentse 
fietspadennet 

Investeringsprogramma loopt tot 
2020. Jaarlijks worden de voor 
dat jaar op stapel staande 
projecten in de begroting 
opgenomen. Voor het PUP 
2016/2017 zie 
www.provincie.drenthe.nl/pup.nl. 
In 2016 is op bijvoorbeeld alle 
provinciale fietspaden een 
nieuwe markering aangebracht. 

   

 
Beleidsopgave 
Mobiliteit op maat 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Slim benutten van het 
totale netwerk met 
innovatieve concepten 

Informatievoorzieningen Bij alle belangrijke 
bushaltes in Drenthe zijn 
Dynamische Reizigers 
Informatie Systemen 
(DRIS)  panelen 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Verkenning ontwikkeling 
autonome voertuigen 

In het najaar is in 
samenwerking met de 
provincies Groningen en 
Fryslân een proef 
uitgevoerd met een 
autonoom voertuig bij 
Appelscha. In 2017 
wordt een nieuwe pilot, 
mogelijk in Westerbork, 
uitgewerkt. 

   

 
 

 

 

   

Spitsmijdingen 
programma Beter 
Benutten 2 

In 2016 zijn als 
onderdeel van een 
meerjarig programma in 
de regio Groningen-
Assen diverse 
maatregelen ingevoerd 
in samenwerking met 
bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen. 

   

 
 

 

 

   

Plan van aanpak Anders 
benutten 

De concept MIRT 
verkenning afgerond. 
Nadere besluitvorming in 
2017. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren OV door 
mobiliteitsmanagement 

Programma van eisen 
concessie busvervoer 

De huidige concessie is 
met twee jaar verlengd. 
Het PvE voor de nieuwe 
concessie wordt 
uitgewerkt. 

   

 
 

 

 

   

Toename van het aantal 
OV-reizigers 

De gemiddelde groei 
over de afgelopen 5 jaar 
bedroeg 1%. 

   

 
 

 

 

   

Kwaliteitsniveau van het In de laatste 
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OV wordt door reiziger 
op ruim voldoende 
gewaardeerd (indicator: 
klantenbarometer OV) 

klantenbarometer (2015) 
scoorde de concessie 
GGD ruim voldoende 
met een 7,6. 

   

Voorlopig ontwerp OV-
knooppunt De Punt 

Het voorlopig ontwerp 
wordt begin 2017 
gepresenteerd aan PS. 
De planologische 
procedure wordt 
aansluitend opgestart. 

   

 
 

 

 

   

Publiek Vervoermodel 
Groningen-Drenthe 

In 2016 is het model 
uitgewerkt. Er ligt een 
voorstel voor 
gezamenlijke 
aanbesteding bij alle 
gemeenteraden. 

   

 
 

 

 

   

 

 
De aanpassing van de aansluiting Dalen t.b.v. de verdubbeling van de N34. 
 
Product 3.2 Verkeersveiligheid 
Beleidsopgave 
Verkeersveilig Drenthe 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie 

met toelichting 
Verkeersveilig 
ingerichte 
infrastructuur 

Realisatie 
ongelijkvloerse 
aansluiting Exloo (N34) 

Het project is in uitvoering en 
wordt in 2017 afgerond. 

   

 
 

 

 

   

Afronden planologische 
procedure en start 
realisatie aansluiting 't 
Klooster (N34) 

De bestemmingsplanprocedure 
is afgerond. De laatste gronden 
moeten nog verworven worden. 

   

 
 

 

 

   

Definitief ontwerp en Het voorontwerp heeft ter 
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afronden planologische 
procedure aansluiting 
Klijndijk (N34) 

inzage gelegen. 
   

Visie duurzaam veilige 
inrichting N375 

De visie is gereed en wordt in 
2017 doorvertaald in een 
uitvoeringsprogramma 
maatregelen N375. 

   

 
 

 

 

   

Nieuw 
investeringsprogramma 
met maatregelen ten 
behoeve van een 
verkeersveilige inrichting 
van de provinciale 
wegen 

Het Investeringsprogramma 
loopt tot 2020. Projecten worden 
jaarlijks in de Begroting 
opgenomen. Toelichting en 
stand van zaken is te vinden in 
het PUP 2016/2017 zie 
www.provincie.drenthe.nl/pup.nl. 
Bij dit onderdeel is met name 
het Programma Permanente 
Verkeerseducatie opgenomen. 

   

 
 

 

 

   

Onderzoek en 
toepassing innovatieve 
verlichting 

Alle fietspaden van de provincie 
zijn voorzien van nieuwe 
markeringen die de fietser beter 
geleiden in het donker. 
Er is een onderzoek gestart 
naar welk soort verlichting hoe 
en waar verantwoord kan 
worden toegepast. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren van 
verkeersveilig gedrag 
door educatie, 
training, voorlichting 
en campagnes met de 
ambitie Samen 
richting Nul 

Programma Permanente 
Verkeerseducatie 

Afstemming heeft 
plaatsgevonden in het Verkeer- 
en Vervoerberaad Drenthe. De 
afspraken zijn vastgelegd in het 
PUP 2016 en het PUP 2017. 

   

 
 

 

 

   

Campagne Samen 
richting Nul! 

De afspraken zijn vastgelegd in 
het 'Strategisch plan 
verkeersveiligheid Drenthe'. Zie 
voor het uitvoeringsprogramma 
Permanente Verkeerseducatie 
ook het PUP 2016/2017  
(www.provincie.drenthe.nl/pup). 
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Asfalteringswerkzaamheden 
 

 
Slim mee leggen mantelbuis ten behoeve van breedband 
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Product 3.3 Wegen 
Beleidsopgave 
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Stroomwegen, beheren en 
onderhouden op het huidig 
kwaliteitsniveau met 
inbegrip van de 
onderdelen verhardingen, 
vaste kunstwerken, groen 
en faunabeheer, 
verkeersvoorzieningen, 
operationeel 
verkeersmanagement en 
beschikbaarheid. 

Uitvoering variabel 
onderhoud volgens de 
programmering 

Het noodzakelijk 
variabel onderhoud is 
volgens programmering 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering dagelijks 
onderhoud 

Het dagelijks onderhoud 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering 
gladheidsbestrijding en 
calamiteitenorganisatie 

De gladheidsbestrijding 
was ook in de extreme 
ijzelperiode van januari 
2016 van een goed 
niveau. De uitvoering 
van de 
calamiteitendienst heeft 
goed gefunctioneerd. 

   

 
 

 

 

   

Herijking beleidsplan 
wegen; afronding in 
2017 

De werkzaamheden 
voor de herijking van het 
beleidsplan zijn gestart. 

   

Het grootste deel 
van de 
werkzaamheden zal 
uitgevoerd moeten 
worden in 2017 
doordat de huidige 
personele bezetting 
(kwalitatief en 
kwantitatief) beperkt 
is. In 2016 is er voor 
gekozen om het 
uitvoeren van het 
werk prioriteit te 
geven boven het 
herijken van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Opstellen 
onderhoudsplan wegen 
conform herijkt 
beleidsplan en NEN 
inspecties 

Door het actualiseren 
van de stamgegevens 
en het uitvoeren van 
een aantal technische 
en visuele inspecties is 
er een onderhoudsplan 
op onderdelen ontstaan. 

   

In 2017 zullen de 
technische en 
visuele inspecties 
voortgezet worden 
om een totaal 
onderhoudsplan op 
te kunnen leveren. 
De voltooiing van 
het onderhoudsplan 
is pas mogelijk na 
afronding van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Gebiedsontsluitingswegen, Uitvoering variabel Het noodzakelijk 
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beheren en onderhouden 
op het huidig 
kwaliteitsniveau met 
inbegrip van de 
onderdelen verhardingen, 
vaste kunstwerken, groen 
en faunabeheer, 
verkeersvoorzieningen, 
operationeel 
verkeersmanagement en 
beschikbaarheid. 

onderhoud volgens de 
programmering 

variabel onderhoud is 
volgens programmering 
uitgevoerd. 

   

Uitvoering dagelijks 
onderhoud 

Het dagelijks onderhoud 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering 
gladheidsbestrijding en 
calamiteitenorganisatie 

De gladheidsbestrijding 
was ook in de extreme 
ijzelperiode van januari 
2016 van een goed 
niveau. De uitvoering 
van de 
calamiteitendienst heeft 
goed gefunctioneerd. 

   

 
 

 

 

   

Herijking beleidsplan 
wegen; afronding in 
2017 

De werkzaamheden 
voor de herijking van het 
beleidsplan zijn gestart. 

   

Het grootste deel 
van de 
werkzaamheden zal 
uitgevoerd moeten 
worden in 2017 
doordat de huidige 
personele bezetting 
(kwalitatief en 
kwantitatief) beperkt 
is. In 2016 is er voor 
gekozen om het 
uitvoeren van het 
werk prioriteit te 
geven boven het 
herijken van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Opstellen 
onderhoudsplan wegen 
conform herijkt 
beleidsplan en NEN 
inspectie 

Door het actualiseren 
van de stamgegevens 
en het uitvoeren van 
een aantal technische 
en visuele inspecties is 
er een onderhoudsplan 
op onderdelen ontstaan. 

   

In 2017 zullen de 
technische en 
visuele inspecties 
voortgezet worden 
om een totaal 
onderhoudsplan op 
te kunnen leveren. 
De voltooiing van 
het onderhoudsplan 
is pas mogelijk na 
afronding van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Erftoegangswegen, Uitvoering variabel Het noodzakelijk 
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beheren en onderhouden 
op het huidig 
kwaliteitsniveau met 
inbegrip van de 
onderdelen verhardingen, 
vaste kunstwerken, groen 
en faunabeheer, 
verkeersvoorzieningen, 
operationeel 
verkeersmanagement en 
beschikbaarheid. 

onderhoud volgens de 
programmering 

variabel onderhoud is 
volgens programmering 
uitgevoerd. 

   

Uitvoering dagelijks 
onderhoud 

Het dagelijks onderhoud 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering 
gladheidsbestrijding en 
calamiteitenorganisatie 

De gladheidsbestrijding 
was ook in de extreme 
ijzelperiode van januari 
2016 van een goed 
niveau. De uitvoering 
van de 
calamiteitendienst heeft 
goed gefunctioneerd. 

   

 
 

 

 

   

Herijking beleidsplan 
wegen; afronding in 
2017 

De werkzaamheden 
voor de herijking van het 
beleidsplan zijn gestart. 

   

Het grootste deel 
van de 
werkzaamheden zal 
uitgevoerd moeten 
worden in 2017 
doordat de huidige 
personele bezetting 
(kwalitatief en 
kwantitatief) beperkt 
is. In 2016 is er voor 
gekozen om het 
uitvoeren van het 
werk prioriteit te 
geven boven het 
herijken van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Opstellen 
onderhoudsplan wegen 
conform herijkt 
beleidsplan en NEN 
inspectie 

Door het actualiseren 
van de stamgegevens 
en het uitvoeren van 
een aantal technische 
en visuele inspecties is 
er een onderhoudsplan 
op onderdelen ontstaan. 

   

In 2017 zullen de 
technische en 
visuele inspecties 
voortgezet worden 
om een totaal 
onderhoudsplan op 
te kunnen leveren. 
De voltooiing van 
het onderhoudsplan 
is pas mogelijk na 
afronding van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Fietspaden, beheren en Uitvoering variabel Het noodzakelijk 
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onderhouden op huidig 
kwaliteitsniveau met 
inbegrip van de 
onderdelen verhardingen, 
vaste kunstwerken, groen 
en faunabeheer, verkeers- 
en toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, 
operationeel 
verkeersmanagement en 
beschikbaarheid 

onderhoud volgens de 
programmering 

variabel onderhoud is 
volgens programmering 
uitgevoerd. 

   

Uitvoering dagelijks 
onderhoud 

Het dagelijks onderhoud 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering 
gladheidsbestrijding en 
calamiteitenorganisatie 

De gladheidsbestrijding 
was ook in de extreme 
ijzelperiode van januari 
2016 van een goed 
niveau. De uitvoering 
van de 
calamiteitendienst heeft 
goed gefunctioneerd. 

   

 
 

 

 

   

Herijking beleidsplan 
wegen; afronding in 
2017 

De werkzaamheden 
voor de herijking van het 
beleidsplan zijn gestart. 

   

Het grootste deel 
van de 
werkzaamheden zal 
uitgevoerd moeten 
worden in 2017 
doordat de huidige 
personele bezetting 
(kwalitatief en 
kwantitatief) beperkt 
is. In 2016 is er voor 
gekozen om het 
uitvoeren van het 
werk prioriteit te 
geven boven het 
herijken van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Opstellen 
onderhoudsplan wegen 
conform herijkt 
beleidsplan en NEN 
inspectie 

Door het actualiseren 
van de stamgegevens 
en het uitvoeren van 
een aantal technische 
en visuele inspecties is 
er een onderhoudsplan 
op onderdelen ontstaan. 

   

In 2017 zullen de 
technische en 
visuele inspecties 
voortgezet worden 
om een totaal 
onderhoudsplan op 
te kunnen leveren. 
De voltooiing van 
het onderhoudsplan 
is pas mogelijk na 
afronding van het 
beleidsplan. 
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Eindresultaat N374 Westdorp 
 
Product 3.4 Vaarwegen 
Beleidsopgave 
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Vaarwegen, beheren en 
onderhouden op het 
huidige kwaliteitsniveau 
met inbegrip van de 
onderdelen beweegbare 
kunstwerken, 
beschoeiingen, groen en 
faunabeheer, verkeers- 
en toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, en 
beschikbaarheid. 

Utvoering variabel 
onderhoud volgens de 
programmering 

Noodzakelijk variabel 
onderhoud is volgens 
programmering 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering dagelijks 
onderhoud 

Het dagelijks onderhoud 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Herijking beleidsplan 
vaarwegen; afronding in 
2017 

De werkzaamheden voor 
de herijking van het 
beleidsplan zijn gestart. 

   

Het grootste deel 
van de 
werkzaamheden zal 
uitgevoerd moeten 
worden in 2017 
doordat de huidige 
personele bezetting 
(kwalitatief en 
kwantitatief) beperkt 
is. In 2016 is er voor 
gekozen om het 
uitvoeren van het 
werk prioriteit te 
geven boven het 
herijken van het 
beleidsplan. 

 

 

 

   

Opstellen Door het actualiseren 
   

In 2017 zullen de 
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onderhoudsplan 
vaarwegen conform 
herijkt beleidsplan en 
NEN inspecties 

van de stamgegevens en 
het uitvoeren van een 
aantal technische en 
visuele  inspecties  is er 
een onderhoudsplan op 
onderdelen ontstaan. 

   

technische en 
visuele inspecties 
voortgezet worden 
om een totaal 
onderhoudsplan op 
te kunnen leveren. 
De voltooiing van het 
onderhoudsplan is 
pas mogelijk na 
afronding van het 
beleidsplan. 

 

 
Op 18 maart 2016 vond de opening van Wildlands plaats. 
 
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 
Beleidsopgave 
Regio Specifiek Pakket 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Bereikbaarheid 
Emmen – Centrum 

Planuitwerking 
reconstructie 
aansluiting 
N34/Rondweg (N391) 

 

Bestemmingsplan 
nagenoeg gereed voor 
procedure. 

   

 
 

 

 

   

Planuitwerking 
reconstructie 
aansluiting N862 (weg 
Emmen-
Klazienaveen) op de 
Rondweg gereed. 

Project is vertraagd. 
   

Dit project wordt naar 
verwachting onderdeel van 
een groter project. Dit is 
afhankelijk van de 
resultaten het onderzoek 
ruiling wegen. 

 

 

 

   

Integrale DPE-Next De opening van 
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gebiedsontwikkeling 
Atalanta (excl. 
Bereikbaarheid) 

Opening van  
Wildlands Adventure 
Zoo Emmen 

Wildlands Adventure 
Zoo heeft in maart 
2016 plaatsgevonden. 

   

DPE-Next 
Opening van nieuw 
Theater / Wereld van 
Ontmoeting 

De opening van het 
ATLAS Theater heeft in 
oktober 2016 
plaatsgevonden. 

   

 
 

 

 

   

Locatie Hoofdstraat 
(voorheen Dierenpark 
Emmen) 
- Verkenning invulling 
locatie afgerond. 

De verkenning heeft 
geresulteerd in drie 
uitwerkingen van 
stedenbouwkundige 
bureaus. In 2017 vindt 
besluitvorming hierover 
plaats. 

   

 
 

 

 

   

RSP Coevorden Spoorboog 
Coevorden, Aanleg 
D d  

Aanleg Damwanden is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Spoorboog 
Coevorden, Aanleg 
W ht  

Aanleg Wachtspoor is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Spoorboog 
Coevorden, Bouw 
Spoorbrug 

De bouw van de 
Spoorbrug wordt begin 
2017 afgerond. 
Geplande opening van 
de Spoorboog op 1 mei 
2017 wordt gehaald. 

   

 
 

 

 

   

Spoorboog 
Coevorden, Aanleg 
Verbindingsspoor 

Aanleg 
verbindingsspoor is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Herinrichting 
Stationsomgeving,  
Westelijke spoorzone, 
1e fase gereed 

Eerste fase van de 
herinrichting 
stationsomgeving is 
afgerond: Restauratie 
van Gent en 
Loosloods, 
Reconstructie 
parallelweg, aanleg 75 
parkeerplaatsen. 

   

 
 

 

 

   

Herinrichting 
Stationsomgeving 
- Planuitwerking 
Westelijke spoorzone, 
2e fase 

Herinrichting 
emplacement en 
voetgangers. 
Onderdoorgang 
volgens planning en 
functioneel en 
systeemontwerp zijn 
gereed. 

   

 
 

 

 

   

Herinrichting 
Stationsomgeving 
- Planuitwerking 
Verbinding, 
transferpunt en 
pleinen 

Herinrichting 
Stationsplein volgens 
planning: planontwerp 
gereed, wordt 
afgestemd met alle 
betrokkenen. 

   

 
 

 

 

   

Herinrichting 
Stationsomgeving 
- Verkenning 
Oostelijke spoorzone 

Verbeteren 
bereikbaarheid station 
volgens planning. 

   

 
 

 

 

   

Verbetering Realisatie Variantenstudie is 
   

Geringe vertraging. 
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Spoorlijn Emmen – 
Zwolle 

dubbelspoor bij 
Station Emmen 
Zuid/2e perron 

afgerond. 
   

Bestemmingsplanprocedure 
wordt in 2017 afgerond. 

Verbetering Spoorlijn 
Zwolle-Assen-
Groningen 

(Versnellings) 
Maatregelen Zwolle 
Noord: de 
voorkeursvariant voor 
Zwolle Herfte is in 
voorbereiding 

Tracébesluit is 
vastgesteld. 
Aanbestedingsproces 
in 2017. 

   

 
 

 

 

   

Spoorboog 
Hoogeveen: 
planuitwerking 
Spoorboog-verruiming 

 
   

Zoals in de 1e 
bestuursrapportage 2016 is 
aangegeven is het werk 
met 1 jaar vertraagd. 
Bestemmingsplanprocedure 
door de gemeente 
Hoogeveen zal in 2017 
plaatsvinden. 

 

 

 

   

Ruimtelijk Economisch 
Programma (REP) 

Er worden twee 
beschikkingen voor 
REP-projecten 
afgegeven. 

Een beschikking voor 
het project 'Region of 
Smart Factories' is 
afgegeven. Voor het 
project 'Added' is een 
beschikking in 
voorbereiding. 

   

 
 

 

 

   

 
Ontwikkelingen 
 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 

Met project Anders Benutten hebben we in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport MIRT samen met het rijk een samenwerking in gang gezet waarbij  wij ons 
richten op het bereikbaar houden van voorzieningen vanuit het meer landelijk gebied. Hierbij richten 
we ons niet op bereikbaarheid via vervoer maar ook op andere thema's als zorg en de inrichting van 
hubs. In 2017 hopen wij een aantal pilots verder te ontwikkelen en verder uit te rollen. 
In het kader van Beter Benutten, een samenwerking in de regio Groningen-Assen, proberen we de 
positieve resultaten inde samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te verankeren in 
een nieuw landelijk bereikbaarheidsprogramma 2018-2022. 
 

Product 3.2 Verkeersveiligheid 

De ontwikkeling van het aantal slachtoffers in het verkeer laat een negatieve trend zien. Op 
noordelijke schaal zijn we een samenwerking aangegaan de om effecten van verkeersveiligheids-
maatregelen te evalueren en zo nodig bij te sturen.  
 

Product 3.3 Wegen 

• Belijning (fietspaden en N381) 
• Schoonloo - Westdorp verbeteren verkeersveiligheid door verwijderen naastgelegen bomen 
• Breedband mee leggen bij onderhoudswerkzaamheden 
• Verduurzamen terreinverlichting  door middel van zonneakker 
• Mechanische onkruidbestrijding bij onderhoudssteunpunt en vaarwegobjecten; geen 

bestrijdingsmiddelen meer toepassen 
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• IJzel gedurende de sneeuwperiode, de wegen bleven begaanbaar 
• Assetmanagement leidt tot een integrale onderhoudsprogrammering. 

 
In het kader van een veilig bereikbaar Drenthe is het verkeersknelpunt bij de rotonde Gieten 
geanalyseerd. Door het nemen van tussentijdse maatregelen wordt getracht de verkeersdoorstroming 
te verbeteren. Deze maatregel lijkt op dit moment een positieve bijdrage te leveren aan een vlottere 
verkeersafwikkeling.  
 

Product 3.4 Vaarwegen 

De overdracht van het peilbeheer naar de waterschappen is in 2016 in een stroomversnelling beland. 
Er wordt samen met de waterschappen aan een vloeiende en voor elke partij passende overdracht 
gewerkt.  
 

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 

Provinciale Staten hebben op 28 september 2016 ingestemd met de overeenkomst ''aanpassing 
afspraken samenwerkingsovereenkomst IGO Atalanta''. Op basis hiervan zijn de verstrekte subsidies 
aan de gemeente Emmen t.b.v. Wildlands, het Theater ATLAS en de ontwikkeling van de locatie 
Hoofdstraat vastgesteld. In 2017 worden de afspraken ten aanzien van het Bereikbaarheidspakket op 
basis van het vastgestelde Uitvoeringskader RSP Bereikbaarheid uitgevoerd.  
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Programma 3: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)       
 Bereikbaar Drenthe       
  Inkoop 393.340  0  1.589.644  1.323.755  265.889  
  Kapitaal 

lasten 
8.292.823  10.045.521  7.988.357  7.988.356  1  

  Subsidie 6.680.183  2.842.000  5.401.887  5.949.131  -547.244  
 totaal beleidsopgave  15.366.346  12.887.521  14.979.888  15.261.242  -281.354  
 Fietsen       
  Inkoop 0  0  500.000  336.539  163.461  
 totaal beleidsopgave  0  0  500.000  336.539  163.461  
 Mobiliteit op maat       
  Inkoop 402.268  63.450  98.450  96.226  2.224  
  Subsidie 30.396.514  24.259.165  24.351.623  24.409.859  -58.236  
 totaal beleidsopgave  30.798.782  24.322.615  24.450.073  24.506.085  -56.012  
 totaal product  46.165.128  37.210.136  39.929.961  40.103.865  -173.904  
 Product 3.2 Verkeersveiligheid       
 Verkeersveilig Drenthe       
  Inkoop 599.026  775.521  770.708  689.958  80.750  
  Subsidie 1.868.108  483.369  483.369  483.369  0  
 totaal beleidsopgave  2.467.134  1.258.890  1.254.077  1.173.327  80.750  
 totaal product  2.467.134  1.258.890  1.254.077  1.173.327  80.750  
 Product 3.3 Wegen       
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een 

afgesproken kwaliteitsniveau 
      

  Belastingen 175.135  177.000  188.600  207.220  -18.620  
  Inkoop 8.389.404  10.183.451  10.874.392  10.360.879  513.513  
  Kapitaal 

lasten 
100.097  146.772  140.281  140.655  -374  

 totaal beleidsopgave  8.664.636  10.507.223  11.203.273  10.708.754  494.519  
 totaal product  8.664.636  10.507.223  11.203.273  10.708.754  494.519  
 Product 3.4 Vaarwegen       
 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op 

een afgesproken kwaliteitsniveau 
      

  Belastingen 52.017  46.000  49.900  44.617  5.283  
  Inkoop 6.599.973  4.324.300  4.413.544  4.114.968  298.576  
  Kapitaal 

lasten 
379.277  621.166  552.991  524.779  28.212  

  Subsidie 0  0  61.647  76.108  -14.461  
 totaal beleidsopgave  7.031.266  4.991.466  5.078.082  4.760.473  317.609  
 totaal product  7.031.266  4.991.466  5.078.082  4.760.473  317.609  
 Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, 

Coevorden, Emmen) 
      

 Regio Specifiek Pakket       
  Inkoop 31.155  100.000  100.000  21.385  78.615  
  Subsidie 28.395.992  35.394.958  36.150.013  31.770.370  4.379.643  
 totaal beleidsopgave  28.427.147  35.494.958  36.250.013  31.791.755  4.458.258  
 totaal product  28.427.147  35.494.958  36.250.013  31.791.755  4.458.258  
 Totaal  92.755.311  89.462.673  93.715.406  88.538.174  5.177.232  
Baten        
 Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)       
 Bereikbaar Drenthe       
  Ontv. 

bijdragen 
-65.894  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

-6.583.007  0  0  0  0  

 totaal beleidsopgave  -6.648.901  0  0  0  0  
 Mobiliteit op maat       
  Ontv. 

bijdragen 
-118.702  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

-28.491.364  0  -9.687.860  -9.687.860  0  

 totaal beleidsopgave  -28.610.066  0  -9.687.860  -9.687.860  0  
 totaal product  -35.258.967  0  -9.687.860  -9.687.860  0  
 Product 3.2 Verkeersveiligheid       
 Verkeersveilig Drenthe       
  Leges -10.641  -17.500  -17.500  -9.755  -7.745  
  Ontv. 

subsidies 
-1.890.566  0  -57.672  -56.672  -1.000  

 totaal beleidsopgave  -1.901.208  -17.500  -75.172  -66.427  -8.745  
 totaal product  -1.901.208  -17.500  -75.172  -66.427  -8.745  
 Product 3.3 Wegen       
 Het beheren en onderhouden van de wegen op een 

afgesproken kwaliteitsniveau 
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  Leges -6.633  -5.000  -5.000  -7.548  2.548  
  Ontv. 

bijdragen 
-504.890  -139.000  -731.250  -776.373  45.123  

 totaal beleidsopgave  -511.523  -144.000  -736.250  -783.921  47.671  
 totaal product  -511.523  -144.000  -736.250  -783.921  47.671  
 Product 3.4 Vaarwegen       
 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op 

een afgesproken kwaliteitsniveau 
      

  Leges -2.518  -1.000  -1.000  -656  -344  
  Ontv. 

bijdragen 
212.138  -66.095  -66.095  -149.414  83.319  

  Ontv. 
subsidies 

-4.936.565  -4.603.098  -5.002.445  -4.971.806  -30.639  

 totaal beleidsopgave  -4.726.946  -4.670.193  -5.069.540  -5.121.876  52.336  
 totaal product  -4.726.946  -4.670.193  -5.069.540  -5.121.876  52.336  
 Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, 

Coevorden, Emmen) 
      

 Regio Specifiek Pakket       
  Ontv. 

subsidies 
0  -5.900.000  -4.248.884  0  -4.248.884  

 totaal beleidsopgave  0  -5.900.000  -4.248.884  0  -4.248.884  
 totaal product  0  -5.900.000  -4.248.884  0  -4.248.884  
 Totaal  -42.398.643  -10.731.693  -19.817.706  -15.660.083  -4.157.623  
Saldo   50.356.668  78.730.980  73.897.700  72.878.090  1.019.610  

 
 

 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer  
Toelichting  
Saldo Programma  1.019.610 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer -637.858 
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 265.889 
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 486.078 
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 289.881 
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket 209.374 
Totaal verrekend met reserves 613.364 
Resultaat programma na bestemming reserves 406.246 
 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 

 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 349.080,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
N34 
Voor projecten in de N34 was voor 2016 een bedrag gereserveerd voor de aanleg. Het beschikbare 
budget kon niet geheel besteed worden i.v.m. vertragingen rondom Klijndijk. In de 
3e Bestuursrapportage was dit reeds voorzien, nu blijkt de vertraging financieel gezien nog iets groter 
met als gevolg een voordeel van € 265.889,--. Dit bedrag vloeit terug naar de Reserve achterstallig 
onderhoud & verbeteringswerken N34 en wordt volgend jaar ingezet. 
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Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid 
Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met de wens om meer 
subsidies toe te kennen. Tevens hebben er gedurende het jaar verrekeningen en afrekeningen plaats 
gevonden van de aangegane verplichtingen uit eerdere jaren, deze afrekeningen vallen hoger uit dan 
verwacht. Het nadelige saldo van € 547.244,-- wordt verrekend met de Egalisatiereserve voormalige 
BDU verkeer en vervoer 
 
Fietsen 
Voor Fietsen was in 2016 in totaal € 500.000,-- beschikbaar, deels voor de fietsnota van vanuit de 
vorige kwaliteitsimpuls (2014) en deels vanuit gelden binnen de Investeringsagenda: Drenthe dé 5 
sterren fietsprovincie; kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk. De kosten van enkele projecten (van 
gemeenten waar we een bijdrage aan hadden verleend) zijn lager uitgevallen. Omdat de subsidie op 
daadwerkelijke kosten is afgerekend bleven er middelen over, die wij graag opnieuw willen inzetten 
voor de aanleg van fietspaden. Daarnaast is voor het onderdeel Innovatie geld overgebleven. Omdat 
wij met u de afspraak hebben dat de budgetten van Fietsen als programmabudget kunnen worden 
aangemerkt, stellen wij voor de onderschrijding in 2016 te verrekenen met het budget van 2017 en 
een bedrag van € 122.461,-- over te hevelen. 
 
Subsidies BDU aandeel exploitatie openbaar vervoer 
Er zijn beperkte overschrijdingen op de bijdrage aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe en het Spoor 
Emmen-Zwolle gerealiseerd, mede door indexaties en een uitgekeerde bonus klanttevredenheid. Een 
saldo van € 57.916,-- wordt verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer. 

 

Product 3.2 Verkeersveiligheid 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 80.750,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Swung 
Vanuit de nieuwe wet geluidhinder (Swung) zijn overheden verplicht om van alle wegen de 
verkeersintensiteiten inzichtelijk te maken. Dit betekent dat meer tellocaties gerealiseerd moeten 
worden. Hiervoor was € 100.000,-- beschikbaar. Uit de regelgeving (die nog in ontwikkeling is) blijkt 
dat wij meer telpunten moeten realiseren dan waar wij budget voor hebben. Die extra middelen 
worden in 2017 gezocht en omdat het efficiënter is om alle tellocaties in één keer aan te besteden 
hebben wij er voor gekozene in 2016 het budget niet te besteden. Wij stellen voor het bedrag van 
€ 100.000,-- over te hevelen naar 2017 en het dan in te zetten voor het telprogramma t.b.v. Swung. 

 

Product 3.3 Wegen 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 494.519,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Groot onderhoud Gebiedsontsluitingswegen 
Op dit budget deed zich een overschrijding voor van € 351.474,--. Dit werd veroorzaakt door de kosten 
van het project "ombouw van de N391" ad € 773.871,-- die volledig ten laste van 2016 zijn gekomen. 
Daar tegenover staat dat de begrote interne verrekening voor het project Wilhelminaoord 
doorgeschoven naar 2017.  
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Groot onderhoud Fietspaden   
Op het budget voor fietspaden is een voordeel gerealiseerd van € 737.872,--. Dit komt omdat er geen 
rekening was gehouden met de interne kosten verrekening voor het project 'Reconstructie 
hoofdrijbaan N374' nabij Westdorp voor € 580.542,-- en de kosten verrekening voor het project 
'Aanbrengen 1-2 markering op fietspad N374' tussen Schoonloo en Borger voor € 16.448,--. 
 
Dagelijks onderhoud. 
De totale uitgaven voor dagelijks onderhoud bleven € 36.036,-- onder de begroting. Het dagelijks 
onderhoud hebben we dit jaar voor het eerst gesplitst naar type weg ofwel stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en fietspaden. De onderhoudsbudgetten zijn eveneens 
op deze wijze ingedeeld. Er deden zich compenserende verschillen voor per type weg. Met behulp 
van deze informatie zullen de budgetten per type weg worden geëvalueerd en desgewenst worden 
bijgesteld. 
 
Afwikkeling voorgaand jaar 
De afwikkeling van diverse verplichtingen van elektra en bomenbestek leverde een totaal voordeel van 
€ 179.927,--. 

 

Product 3.4 Vaarwegen 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 289.397,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Groot Onderhoud Vaarverbinding Erica-Ter Apel  
Op dit budget doet zich een voordeel voor van € 110.304,--. In het budget van 2016 voor de Vaarweg 
Erica-Ter Apel werd rekening gehouden met een compensatieverplichting voor gekapt bos. Het was 
echter niet haalbaar om een geschikte plaats te vinden voor de aanleg van een nieuw bos waardoor 
een voordeel ontstond op dit budget. Ook werd er rekening gehouden met een schadeclaim van 
bewoners nabij het kanaal. Deze procedure loopt nog. Het heeft echter nog niet tot een uitspraak 
geleid.  
 
Dagelijks onderhoud Meppel de Punt 
Op het budget dagelijks onderhoud Meppel de Punt is een voordeel ontstaan van € 180.612,--. 
Door een gewijzigde systematiek van toerekening van gezamenlijke kosten aan beide vaarwegen was 
het moeilijk te bepalen hoe hoog het uiteindelijke budget moest zijn.  
 
Dagelijks onderhoud Zuid-Oost Drentse Vaarwegen 
Op het budget dagelijks onderhoud ZO-Drentse vaarwegen zit een nadeel van € 104.772,-- 
Bij de tweede bestuursrapportage is het budget verhoogd met circa € 119.000,--.Ondanks deze 
budgetverhoging konden de kosten van de noodzakelijke werkzaamheden niet binnen het verhoogde 
budget worden opgevangen. De meerkosten hadden betrekking op de Brug en sluis-bediening, het 
maaiwerk en de Machine breuk op de Ericasluis.  

 

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 4.458.258,-- 
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Bereikbaarheid Emmen Atalanta 
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De begrote middelen voor bereikbaarheid Emmen Atalanta, zijnde € 5.400.000,-- hebben wij in 2016 
niet beschikt aan de gemeente Emmen. Begin 2017 gaan we de RSP bereikbaarheidsprojecten 
beschikken en verrekenen met de nog terug te ontvangen voorschotten van de Hondsrugtunnel. 
Verder hebben wij voor het project Spoorboog inzake de Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 
in 2016 meer kosten gemaakt dan begroot (nadeel € 1.170.148,--). Het project wordt in totaliteit 
binnen het budget uitgevoerd (2017 Opening van de Spoorboog). Wij stellen voor het positieve saldo, 
zijnde € 4.448.258,-- toe te voegen aan de Reserve RSP.  
 
Baten 

 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
De totale afwijking betreft € 0,--. 

 

Product 3.2 Verkeersveiligheid 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 8.745,--. 

 

Product 3.3 Wegen 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 47.671,--. 

 

Product 3.4 Vaarwegen 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 52.336,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Overige opbrengsten bij dagelijks onderhoud Meppel de Punt 
Op de overige opbrengsten bij dagelijks onderhoud Meppel de Punt zit een voordeel van € 61.695,--. 
Op deze post zijn bedieningsvergoedingen voor bruggen en sluizen van de gemeente  Assen en 
Midden Drenthe geboekt.  In 2017 zullen deze weer apart worden begroot.  

 

Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 4.248.884,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Uitvoeringsprogramma RSP, bijdrage van Regionaal Mobiliteitsfonds RSP 
In afwijking van voorgaande jaren worden uitkeringen uit het Regionaal MobiliteitsFonds (via het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland), welke ultimo 2016 nog niet zijn besteedt niet meer aan de 
Reserve Regio Specifiek Pakket toegevoegd. Omdat deze middelen uit het Regionaal 
MobiliteitsFonds een specifiek bestedingsdoel hebben in het kader van het Regionaal Specifiek 
Pakket, zijn deze conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten vanaf nu 
onder de post “de voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” van de post overlopende passiva in de balans 
verantwoord. Hier was bij het opstellen van de 3e Bestuursrapportage 2016 nog geen rekening mee 
gehouden. De bijdrage is overigens wel ontvangen.  
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Speerpunt 4: Ruimtelijk Drenthe 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Meer economisch ruimtegebruik (zie programma 4) 
In Drenthe hebben we de ruimte en bieden we de ruimte om te ondernemen, wonen, werken, 
recreëren en te experimenteren. De kernwaarde bedrijvigheid gaan we opnieuw definiëren ten 
opzichte van de kernkwaliteiten. Het college zet de Drentse kernkwaliteiten in om er ook de 
economische vruchten van te plukken. Meer ruimte voor ondernemerschap betekent dat we kijken en 
meedenken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Onze omgevingsvisie moet op dit beleid 
toegesneden zijn. We gaan samen met PS en stakeholders bekijken op welke manier dat het beste 
kan. Wij zorgen voor een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken. We 
ontwikkelen een retailagenda en willen met steden in gesprek over eigen profiel en de verbindingen 
van de stad met het omliggende platteland.   
 
De demografische verandering is ook in Drenthe voelbaar. Samen met gemeenten zorgen we voor 
een toereikend aanbod van wonen en voorzieningen zodat het platteland vitaal en de steden sterk 
blijven. We verkennen de mogelijkheden van een herstructureringsfonds om de kwaliteit van woon- 
en leefgebieden te vergroten. Leegstand en herbestemming pakken wij op een creatieve wijze aan 
ten bate van economie en duurzame ontwikkeling. De focus ligt op revitalisering en herstructurering. 
De kwaliteit van de omgeving kan echter ook gediend zijn met sloop. 
 
Energieneutraal Drenthe (zie programma 5) 
De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie vraagt flinke investeringen, maar biedt ook 
kansen voor innovaties en werk. We werken aan een energieneutraal Drenthe, waarbij we zelf de 
energie die we gebruiken produceren uit de hernieuwbare energiebronnen zon, wind, biomassa en 
bodem. De doorgaande temperatuurstijging en klimaatverandering dwingen daartoe. Van de 
noodzaak tot ingrijpen is bijna iedereen nu wel doordrongen. We kunnen op lokale en provinciale 
schaal veel zelf doen, vooral door het met gebiedspartners sámen te doen en per maatregel 
afgewogen op sociale, economische en omgevingsaspecten. En dat is precies waar we in Drenthe 
sterk in zijn. We dragen met energiebesparing en hernieuwbare energieproductie samen bij aan een 
mooi en duurzaam Drenthe voor alle Drenten: met individuele en gezamenlijke keuzes voor 
maatregelen, investeringen en ander gedrag. Door als samenleving en bedrijfsleven de kansen te 
benutten. Dat leidt tot duurzaamheid, energieleveringszekerheid en economische ontwikkeling. We 
zijn in Drenthe sterk in het samen doen en wij helpen als provincie met onze energieagenda bij het 
organiseren van uitwisseling en verbinding, onder andere via het traject Drenthe In Transitie (DIT). Wij 
faciliteren en stimuleren verschillende lokale initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de 
energietransitie. We ontwikkelen een actieplan voor energieneutrale woningen en energiezuinig 
bouwen. Onze inzet voor het stimuleren van schone energie en minder energiegebruik geven we aan 
in de energieagenda voor de komende vijf jaar. 
 
Successen 

• De Retailagenda 2016-2020 is vastgesteld 
 

• Het bestuursakkoord Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer is ondertekend 
 

• Drentse deal  "Expeditie energie neutraal wonen" 
 

• Zonnelening particulieren 
 

• Masterplan Geopark de Hondsrug 
 
Knelpunten 

• Klimaat en Energie: 
In 2016 heeft, door uiteenlopende oorzaken, een vijftal deals vertraging opgelopen. De verwachting is 
dat deze alsnog doorgang vinden in het eerste kwartaal van 2017. Daarnaast heeft de aantrekkende 
economie ertoe geleid dat de focus van bedrijven en instellingen vooral op de core-business was 
gericht, en minder op investeringen in energie(besparing). De verwachting is dat de aandacht voor 
energie(besparing) in 2017 weer zal toenemen 
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Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een 
integrale manier worden beheerd. 

 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 
Toelichting programma 
Als provincie hebben wij een belangrijke rol in het mede bepalen hoe onze omgeving is ingericht. Zijn 
er voldoende woningen afgestemd op de behoefte, is er voldoende ruimte voor bedrijvigheid en 
duurzame energieproductie en krijgt de natuur voldoende ruimte?  Wij zoeken de balans in vraag en 
aanbod, wegen belangen en maken keuzes die in het belang zijn van de regio. De provincie bepaalt 
daarbij de doelen voor het waterbeheer gericht op voldoende en schoon zoetwater voor nu en in de 
toekomst. Ook is de provincie verantwoordelijk voor  het beheer van het grondwater als bron voor 
voldoende schoon drinkwater. 
 

Lasten Baten 
3.771.636  -809.278  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 6.790.668  2.820.968  3.968.027  3.771.636  196.391  
Totaal baten -810.902  -710.000  -710.000  -809.278  99.278  
Saldo 5.979.766  2.110.968  3.258.027  2.962.358  295.669  
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Verkenning Retailproblematiek Meppel 

 
 

 
foto info brochure 
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Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
Beleidsopgave 
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting 
Toereikende 
spreiding en 
bereikbaarheid van 
voorzieningen over 
het Drentse netwerk 
van steden en dorpen 

Monitoring regionale 
ontwikkeling 
woningvoorraad voor de 
agenda 
woningbouwopgave 

Monitoring van de 
woningvoorraad en 
bevolkingsontwikkeling ten 
behoeve van de 
gemeentelijke 
woonplannen. 

   

 
 

 

 

   

Monitoring en prognose 
bevolkingsontwikkeling 
voor diverse 
beleidsdocumenten 

Op verzoek van gemeenten 
en andere stakeholders zijn 
prognosegegevens 
verstrekt en zijn deze 
verwerkt in Feiten en Cijfers 
Drenthe. 

   

 
 

 

 

   

Interbestuurlijk toezicht 
(IBT) aangaande 
statushouders en 
daarnaast gemeenten 
stimuleren de 
taakstelling te realiseren 

Drenthe heeft de 
huisvesting van 
statushouders op orde. Ook 
hebben we een bijdrage 
geleverd aan de realisatie 
van De Tussenvoorziening 
in de gemeente Tynaarlo. 

   

 
 

 

 

   

RGA: Regionale 
afstemming/monitoring 
ontwikkeling 
woningbouw en 
bedrijventerreinen met 
onderzoek regionale 
woningbehoefte en 
economische platform 

Het 
Woningbehoefteonderzoek 
is afgerond en we hebben  
opdracht gegeven voor 
vervolgonderzoek naar 
gewenste woonmilieus. Het 
Economisch Platform heeft 
stilgestaan bij de thema’s 
‘waardevermeerdering in de 
regio, op zoek naar nieuwe 
verdienmodellen’ en een 
‘businessmodel van de 
regio’. 
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Initiatieven die een 
vernieuwende 
verbinding leggen 
met de ruimtelijke 
kwaliteiten van 
Drenthe 

 Adviezen op ruimtelijke 
plannen en 
ontwikkelingen van 
gemeenten met 
aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit en 
de kernkwaliteiten 

We kijken met de gemeente 
Noordenveld naar 
mogelijke 
oplossingsrichtingen voor 
de bewoningsdruk van 
recreatiewoningen in het 
Norgerduinengebied in 
relatie tot de kwaliteiten van 
het gebied en het 
ontwikkelingsperspectief 
perspectief van Norg en 
omgeving. 
 
We zijn bezig met de 
ontwikkeling van de 
voormalige zandwinplas 
Nijstad bij Hoogeveen tot 
locatie voor dag- en 
verblijfsrecreatie. Inclusief 
14 luxueuze woningen aan 
het water. Door een 
herbestemming van de plas 
ontstaat in de stadsrand 
van Hoogeveen een uniek 
recreatief verblijfsgebied.  
 
De reconstructie van de 
Brandenweg over de es bij 
Westerbork is volop in 
uitvoering. Met in acht 
name van de unieke 
kwaliteiten van de es is er 
een plan ontwikkeld, 
waarbij het 
bestemmingsverkeer, 
waaronder het 
vrachtverkeer, niet langer 
door de dorpskom van 
Westerbork hoeft te rijden. 
 
We hebben vragen zijn 
beantwoord over het 
ontwikkelen en inpassen 
van Zonneakkers. Een 
specifieke zonneakker is 
die op het sluiscomplex 
Rogat. Hier wordt de 
opgewekte stroom benut 
om het gemaal te bedienen. 

   

 
 

 

 

   

Ontwerpbijdragen in We hebben samen met de 
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gebiedsontwikkelingen 
en bestemmingsplannen 

gemeente Aa en Hunze de 
opdracht gegeven voor een 
ruimtelijke visie op de 
ontwikkelingsmogelijkheden 
in de dorpsrand van Annen. 
Dit in relatie tot het 
omliggende karakteristieke 
Drentse landschap. 

   

 
 
 

 
Ondertekening bestuursakkoord Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. 
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Juiste functie op de 
juiste plek 

Planadvisering met 
behulp van Wro-
instrumentarium en de 
ladder van duurzame 
verstedelijking 

Vanuit onze wettelijke taak 
zijn er 299 adviezen 
uitgebracht. Het betreft de 
volgende  plannen 
Voorontwerp  99, Ontwerp 
114 en Vastgesteld  85. 
 
We kunnen uit het 
onderzoek van de NRK 
concluderen dat de wijze 
waarop Drenthe haar 
ruimtelijk beleid heeft 
verwoord in de 
Omgevingsvisie en POV en 
de uitvoering hiervan als 
succesvol is. 
 
Er is in PS een discussie 
over de wenselijkheid van 
een FOC aan de rand van 
Assen gevoerd. 
 
In de Gemeente Aa en 
Hunze is in het Hunzedal 
de composteer inrichting 
aan de Madenweg met de 
bij behorende 
terreininrichting 
geamoveerd. Het terrein 
heeft weer agrarische 
gekregen. 
 
Het internationaal 
transportbedrijf Van der 
Sluis is verplaats vanuit het 
buitengebied van De Wijk 
(Reestdal EHS) naar een  
locatie aangrenzend aan 
het bedrijfsterrein Rogat. 
  
Er is sprake van een 
significante verbetering 
voor zowel het bedrijf als 
voor het Reestdalgebied. 
Hiermee is een einde 
gekomen aan de vele 
verkeersbewegingen van 
en naar het bedrijf  aan de 
Schiphorsterweg. 

   

 
 

 

 

   

Bevorderen van 
binnensteden met 
eigen karakteristieken 

Pilots herontwikkeling 
bestaand 
winkelvastgoed 

Met het instellen van het 
binnenstadfonds wordt op 
basis van een gemeentelijk 
binnenstadplan voorzien in 
het stimuleren van 
herontwikkeling 
winkelvastgoed. 

   

 
 

 

 

   

Opstellen Retailagenda PS heeft de Retailagenda 
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2016-2020 2016-2019 vastgesteld. 
Daarmee zijn in 
samenwerking met alle 
Drentse gemeenten en 
MKB Noord 4 
uitgangspunten vastgelegd 
voor het vervolgproces. 
Vooruitlopend hierop 
hebben we een bijdrage 
geleverd aan het concept  
PIN-shop. Het is een 
concept om met draagvlak 
van de omliggende 
ondernemers een 
leegstaande winkel te 
vullen met koopwaar 
afkomstig uit de 
omliggende winkels. En 
daarbij worden jongeren 
professioneel opgeleid tot 
detaillist. 

   

Meer economisch 
ruimtegebruik 

Ontwikkelingsgericht en 
uitnodigend inzetten van 
de  Omgevingsvisie en 
Provinciale 
Omgevingsverordening, 
verkennen van opgaven 
en daar waar nodig 
beleidskader en 
regelgeving aanpassen 

We hebben een Plan van 
aanpak uitgewerkt voor de 
revisie van de 
Omgevingsvisie. Verder zin 
PS geïnformeerd over hoe 
om te gaan met de 
kernwaarde bedrijvigheid in 
relatie tot het beoogde in 
het collegeakkoord. 

   

 
 

 

 

   

Kwartiermaken 
vastgoedagenda voor 
herbestemming en 
herontwikkeling 
(herstructureringsfonds) 

Wij hebben 
voorbereidingen getroffen 
voor het inrichten en 
beheren van het 
Herstructureringsfonds. 

   

De structuur van de 
vastgoedwereld is 
dermate complex dat 
het extra tijd heeft 
gekost  om vast te 
stellen wat de meest 
efficiënte vorm van  
inrichten en beheren 
van het 
Herstructureringsfonds 
is. 

 

 

 

   

In 2018 is de Kwartiermaken: Wij hebben in afstemming 
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provincie 
Omgevingswet proof 

verkenning van wat 
nodig is inclusief 
digitalisering 

met de ketenpartners 
gereageerd op de 4 
concept AMvB's. Samen 
met de ketenpartners is de 
VDG werkgroep 
Omgevingswet opgestart. 
De commissie OGB is 
geïnformeerd over de 
nieuwe ontwikkelingen en 
de te verwachten 
veranderingen met de 
komst van de 
Omgevingswet. 

   

 
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en 
peilbeheer) 
Beleidsopgave 
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Robuuste 
watersystemen die 
voldoen aan de normen 
voor regionale 
wateroverlast 

Actuele kaart normen 
regionale wateroverlast 
in POV 

De waterschappen 
Drents Overijsselse 
Delta en Vechtstromen 
hebben meer tijd nodig 
voor een grondige 
analyse van het 
watersysteem. De 
voorbereiding in Noord-
Drenthe is gereed en 
wordt samen met het 
resultaat van Zuid-
Drenthe verwerkt in de 
POV. 

   

 
 

 

 

   

Tussenstand robuuste 
beekdalen (brief aan 
provinciale staten) 

De twee pilots robuuste 
beekdalen zijn afgerond. 

   

De pilots hebben niet 
geleid tot een 
eenduidige gedragen 
invulling van een 
robuust beekdal. In 
de Commissie 
Landelijk Gebied is 
voorgesteld om met 
maatwerk aan te 
sluiten bij lopende 
gebiedsgerichte 
projecten. 
Provinciale Staten 
worden hierover in 
het voorjaar van 
2017 geïnformeerd. 

 

 

 

   

Actualisatie normen Het rapport met 
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regionale keringen Zuid-
Drenthe in POV 

voorstellen voor 
normering van de 
regionale keringen is 
gereed. Op voorstel van 
de betrokken 
waterschappen is 
besloten tot een nadere 
verkenning van een 
aantal trajecten (met 
name rond Hoogeveen). 
In 2017 wordt de POV 
hierop aangepast. 

   

De grondwaterstand in 
Natura2000 gebieden 
voldoet aan de doelen 
van de Kaderrichtlijn 
Water 2021 

Inrichting Smildigerveen 
(randzone 
Fochteloerveen) 

De inrichting van het 
Smildigerveen is 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Beschrijving toestand 
grondwatersituatie in 4 
Natura2000 gebieden 

Wij zijn het onderzoek 
volgens planning gestart 
voor de gebieden 
Bargerveen, 
Mantingerzand en 
Witterveld. De 
Elperstroom wordt 
meegenomen in de 
uitwerking van de 
drainage rond N2000 
gebieden. In de 
randzone van de 
Natura2000 gebieden is 
in het kader van het 
akkoord met de 
groenmanifestpartijen 
alle bestaande drainage 
en beregening 
geïnventariseerd. Ook 
zijn we een onderzoek 
gestart naar de 
definitieve inrichting van 
de randzone. 

   

 
 

 

 

   

De strategische 
grondwatervoorraad is 
toereikend om te 
voldoen aan de vraag 
naar drinkwater in 2040 
op basis van een groei 
van de drinkwatervraag 
van 3% 

Plan van aanpak 
strategische 
grondwaterwinning 
Kastelen Akkers 
(Hunzedal) 

De uitwerking van 
Kastelen Akkers wordt 
meegenomen in het 
landelijke project 
aanvullende strategische 
grondwatervoorraden 
(uitwerking STRONG). 

   

 
 

 

 

   

Actueel 
grondwatermodel Noord-
Nederland (MIPWA) 

Wij hebben het model 
opgeleverd. 

   

 
 

 

 

   

Plan "Effectieve 
monitoring door 
optimalisatie en 
integratie meetnetten 
natuur, grondwater en 
bodem" 

We zijn gestart met de 
integratie van 
meetnetten natuur. 

   

De integratie met 
grondwater en 
bodemmeetnetten 
volgt. 
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"Kennisontwikkeling 
ondiepe ondergrond voor 
betere onderbouwing 
ruimtelijke keuzes in 
omgevingsbeleid" 
(Interregproject) 

over meerdere jaren. Het 
is voor Drenthe gericht 
om met innovatieve 
technieken een beter 
zicht te krijgen op de 
ondergrond. Met name in 
de gebieden waar grillige 
potklei afzettingen 
liggen. 

 

 

 

   

De zoetwatervoorziening 
voorziet in een 
maatschappelijk gewenst 
voorzieningenniveau 
voor voldoende en 
schoon zoetwater voor 
een, ook op de lange 
termijn houdbaar, 
(klimaatbestendig) 
economisch vitaal en 
ecologisch en humaan 
leefbaar gebied 

Jaarlijks 
zoetwaterprogramma 
gericht op de 
maatregelen uit de de 
Bestuursovereenkomst 
zoetwatervoorziening 
hoge zandgronden Oost-
Nederland en de 
Bestuursovereenkomst 
zoetwatermaatregelen 
IJsselmeergebied 

Het voortouw voor de 
uitvoering ligt bij de 
waterschappen. De 
volgende projecten zijn 
ingediend: Nijenveen-
Kolderveen, 
Paardetangen (Hunze), 
Trots op ons water 
Drentse Aa, Nieuwe 
Drostendiep en 
Oostervoortse Diep. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering wettelijke 
taken. waaronder 
vergunningverlening, 
toezicht en handhaving 
op grond van de 
Waterwet (inclusief 
bodemenergiesystemen) 

Alle ingediende 
aanvragen zijn door ons 
afgehandeld of in 
behandeling. Het 
geplande toezicht op de 
bodemenergiesystemen 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Actueel Landelijk 
Grondwaterregister 
(LGR) 

We hebben het 
grondwaterregister 
geactualiseerd. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave 
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie 

met toelichting 
Voldoen aan de EU 
richtlijn voor schoon 
en veilig zwemwater 

Vastgestelde 
zwemwaterlocaties 

De zwemwaterlocaties zijn 
vastgesteld en 
bekendgemaakt. 

   

 
 

 

 

   

Controle van alle 
zwembadinrichtingen en 
zwemplassen 

Alle zwemplassen en 
zwembadinrichtingen zijn 
gecontroleerd. 

   

 
 

 

 

   

Folder Zwemplassen De zwemplassenfolder is 
uitgegeven. 

   

 
 

 

 

   

Rapport van de waterkwaliteit 
naar Europa door bijhouden 
van het landelijk 
zwemwaterregister 

Het landelijk 
zwemwaterregister is 
bijgehouden. Dit dient als 
basis voor de EU-rapportage 
voor de zwemwaterrichtlijn. 

   

 
 

 

 

   

De Jaarlijks KRW-programma In 2016 is volgens planning 
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oppervlaktewaterkwa
liteit voldoet aan de 
doelen van de 
Kaderrichtlijn Water 
2021 

gericht op realisatie KRW 
doelen zoals vastgelegd in 
het "Besluit Europese 
Kaderrichtlijn Water provincie 
Drenthe 2016-2021" (23 
september 2015). Uitvoering 
vindt plaats via programma 
Natuurlijk Platteland. 

de voorbereiding gestart van 
de nieuwe KRW periode 
(2016-2021). De rapportage 
volgt in 2017. Projecten in 
voorbereiding zijn; de aanleg 
van diverse vispassages en 
natuurvriendelijke oevers. 

   

Start 4 projecten in 
Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer 

De provincie heeft als eerste 
provincie in Nederland een 
bestuursakkoord met de 
waterschappen gesloten om 
Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer projecten te 
financieren. De projecten zijn 
in voorbereiding. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsdossier kleine 
grondwateronttrekkingen 

Het gebiedsdossier kleine 
grondwater onttrekkingen is 
eind 2016 in concept 
opgeleverd. 

   

Het 
gebiedsdossier 
kleine 
grondwater 
onttrekkingen 

dt i  h t 
  

  
 

 

 

 

   

Gebiedsdossier Assen-West We hebben voorbereidingen 
getroffen voor het opstellen 
van het gebiedsdossier. 

   

Door vertraagde 
vergunningverlen
ing is de start 
van het opstellen 
van het 
gebiedsdossier 
vertraagd. We 
verwachten dat 
het in 2017 wordt 

 

 

 

 

   

"Projecten uit de 
utvoeringsprogramma's 
grondwaterbeschermingsgebi
eden: 
- Bezem door de 
middelenkast (gereed 2016) 
- Boeren voor 
drinkwaterwater (gereed 
2019) 
- 4 kennisgroepen van boeren 
in 
grondwaterbeschermingsgebi
eden" 

Project Bezem door de 
middelenkast is succesvol 
afgerond. Ongeveer 450 
telers en loonwerkers 
maakten gebruik van de 
bezemactie en leverden 
gezamenlijk 10.717 kg 
middel in. Verder zijn twee 
landbouwprojecten in 
grondwaterbeschermingsgeb
ieden gestart: grondig boeren 
met water (kringloop 
landbouw in de 
melkveehouderij) en vier 
kennisgroepen in de 
akkerbouwgebieden. 

   

 
 

 

 

   

Rapportage onderzoek 
nieuwe stoffen in het 
grondwater (zoals medicijnen 
en  hormonen) 

De Drentse metingen zijn 
gereed en worden 
meegenomen in de landelijke 
rapportage over nieuwe 
stoffen. 

   

 
 

 

 

   

Beheerplan Drentse We hebben het Beheerplan 
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waterwingebieden vastgesteld. 
   

Uitvoeren van toezicht op de 
naleving van de regels 
opgenomen in hoofdstuk 7 
(Grondwaterbescherming) 
van de POV in 17 
grondwaterbeschermings-
gebieden 

We hebben het toezicht 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

 
Ontwikkelingen 
 

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Niet van toepassing. 
 

Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 

Niet van toepassing. 
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Programma 4: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling       
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat 

voor wonen en werken 
      

  Inkoop 2.806.864  431.911  431.911  370.067  61.844  
  Subsidie 2.674.710  927.773  1.772.773  1.612.266  160.507  
 totaal beleidsopgave  5.481.574  1.359.684  2.204.684  1.982.333  222.351  
 totaal product  5.481.574  1.359.684  2.204.684  1.982.333  222.351  
 Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. 

waterschappen en peilbeheer) 
      

 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, 
natuur en wonen 

      

  Inkoop 785.084  815.000  887.480  875.635  11.845  
 totaal beleidsopgave  785.084  815.000  887.480  875.635  11.845  
 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, 

natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 
      

  Inkoop 471.281  595.421  125.000  82.272  42.728  
  Kapitaal 

lasten 
46.850  45.129  45.129  45.129  0  

  Subsidie 5.879  5.734  5.734  0  5.734  
  Toev. 

voorziening 
0  0  700.000  786.267  -86.267  

 totaal beleidsopgave  524.010  646.284  875.863  913.668  -37.805  
 totaal product  1.309.094  1.461.284  1.763.343  1.789.303  -25.960  
 Totaal  6.790.668  2.820.968  3.968.027  3.771.636  196.391  
Baten        
 Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling       
 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat 

voor wonen en werken 
      

  Ontv. 
bijdragen 

-53.755  0  0  0  0  

 totaal beleidsopgave  -53.755  0  0  0  0  
 totaal product  -53.755  0  0  0  0  
 Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. 

waterschappen en peilbeheer) 
      

 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, 
natuur, landbouw en drinkwatervoorziening 

      

  Leges -747.147  -710.000  -710.000  -793.711  83.711  
  Ontv. 

bijdragen 
-10.000  0  0  -15.567  15.567  

 totaal beleidsopgave  -757.147  -710.000  -710.000  -809.278  99.278  
 totaal product  -757.147  -710.000  -710.000  -809.278  99.278  
 Totaal  -810.902  -710.000  -710.000  -809.278  99.278  
Saldo   5.979.766  2.110.968  3.258.027  2.962.358  295.669  

 
 

 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer  
Toelichting  
Saldo Programma  295.669 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Niet van toepassing  
Totaal verrekend met reserves 0 
Resultaat programma na bestemming reserves 295.669 
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Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 222.351,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Regiovisie Assen Groningen 2030 
Een verplichting uit een vorig boekjaar is vrijgevallen tot een bedrag van € 39.152,-- 
 
Duurzame krimpregeling 
Er zijn te weinig subsidiabele projecten aangedragen in 2016, waardoor we € 84.709,- over houden op 
dit budget. Daarnaast is er een verplichting van € 40.000,-- uit een vorig boekjaar vrijgevallen. 
 
Inzet op specifieke ontwikkelingen 
Voordeel van € 66.161,--. Er was rekening gehouden met een bijdrage voor het Geopark van 
€ 50.000,-- die uiteindelijk niet noodzakelijk bleek te zijn.  
 
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en 
peilbeheer) 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 25.960,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Hogere bijdrage aan de voorziening Grondwaterheffing. 
De volledige opbrengst van de grondwaterheffing wordt toegevoegd aan de voorziening 
Grondwaterheffing. Aangezien de opbrengst in 2016 € 86.267,-- hoger is dan geraamd, is ook de 
bijdrage aan de voorziening hoger. 
 
Diversen 
Het saldo van enkele inkoopbudgetten draagt voor € 54.333,-- positief bij aan het resultaat van dit 
product. 
 
Baten 
 
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
De totale afwijking betreft 0,--. 
 
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en 
peilbeheer) 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 99.278,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Grondwaterheffing 
Een hogere opbrengst van de grondwaterheffing van € 86.267,--. In 2016 zijn enkele grote bouwput 
bemalingen uitgevoerd die ook onder de heffing vallen. 
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Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 
Toelichting programma 
Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon 
is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt 
toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Wij voeren een actief klimaat- en 
energiebeleid. Wij stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap 
tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
 

Lasten Baten 
12.551.991  -4.818.650  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 7.366.814  8.437.077  14.130.710  12.551.991  1.578.719  
Totaal baten -42.380  -301.345  -4.593.646  -4.818.650  225.004  
Saldo 7.324.435  8.135.732  9.537.064  7.733.341  1.803.723  
 

 

Zonnepark XXL op het TT circuit, gerealiseerd met behulp van subsidie vanuit een Drentse Green 
Deal. 
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Product 5.1 Energie 
Beleidsopgave 
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie 
gebruiken (Energieneutraal) 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Het stimuleren van, en 
het leveren van een 
bijdrage aan, een 
uitstoot door 
energiegebruik van 3,0 
Mton in 2020 (dit is 20% 
lager dan in 1990) * 

Energieagenda 2016 - 
2020 

Op 8 juni 2016 hebben 
PS ingestemd met de 
Energieagenda 2016-
2020. 

   

 
 

 

 

   

Drenthe In Transitie: 
transitie-arena's met 
koplopers, uitgebreid 
platform voor informatie-
uitwisseling, 
experimenten 
energiegedrag 

De transitie-arena 
'Assen' is afgerond. De 
arena's 'Hoogeveen' en 
'Fietsen' lopen. Het 
platform informatie-
uitwisseling is opgezet 
en groeiende. Er zijn 
diverse experimenten 
energiegedrag opgezet. 

   

 
 

 

 

   

Green Deals met 
initiatiefnemers van 
projecten 

Zoals vooraf verwacht 
was, hebben we in 2016 
5 Drentse Green Deals 
afgesloten. 

   

 
 

 

 

   

Actieplan 
energieneutraal wonen 

Het actieplan 
Energieneutraal Wonen 
is gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Besluit voortzetting 
deelname Drents 
Energieloket 

De provincie heeft 
besloten haar bijdrage 
aan het Energieloket via 
de boekjaarsubsidie aan 
de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe 
(NMFD) voort te zetten. 

   

 
 

 

 

   

Subsidieregeling rijden 
op klimaatvriendelijke 
brandstoffen 2015 

Deze subsidieregeling is 
in 2016 volgens de 
planning 'on hold' gezet. 
In 2016 is geen budget 
beschikbaar gesteld. 

   

 
 

 

 

   

Midterm-review Drentse 
Energie Organisatie 
(DEO) 

De midterm-review is 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Het stimuleren van, en 
het leveren van een 
bijdrage aan, de 
productie van 
hernieuwbare energie 
van 16% van het 
energiegebruik in 2020 * 

Zonneleningen en 
campagne voor 
particulieren en bedrijven 

We hebben campagne 
voor particulieren en 
bedrijven gevoerd. Er is 
veel vraag naar 
Zonnelening geweest en 
budgetten zijn in korte 
tijd besteed. 

   

 
 

 

 

   

Green Deals initiatieven Zoals vooraf verwacht 
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hernieuwbare 
energieprojecten 

was hebben we in 2016 
5 Drentse Green Deals 
afgesloten. 

   

Warmteplan Drenthe 
voor duurzame warmte 
en restwarmte 

Het Warmteplan Drenthe 
is in concept gereed. 

   

 
 

 

 

   

Geïnitieerde Proeftuin 
Drenthe Bodemenergie 

De proeftuin is niet 
gerealiseerd. 

   

Het proces om de 
proeftuin te initiëren is 
wel opgestart. De 
proeftuin is niet 
gerealiseerd omdat er 
onvoldoende respons 
uit de markt komt. We 
geven deze activiteit 
bij gelijkblijvende 
marktomstandigheden 
geen prioriteit meer. 

 

 

 

   

Verkenning beleid 
energielandschappen na 
2020 

De verkenning van het 
beleid 
energielandschappen 
verloopt volgens 
planning en leidt in 2017 
tot de vormgeving van 
beleid. 

   

 
 

 

 

   

Het stimuleren van, en 
het leveren van een 
bijdrage aan, het 
realiseren van 285,5 
Megawatt opgesteld 
vermogen windenergie 
in het zoekgebied in 
2020 * 

Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer: 
beleid, advies en 
ondersteuning voor 
gebiedsproces, 
participatie en 
toepassing van nieuwe 
technologische 
ontwikkelingen 

Naar aanleiding van de 
zienswijze van de 
provincie Drenthe heeft 
de minister een 
aangepast 
inpassingsplan 
vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Windparken Coevorden 
en Emmen: beleid, 
advies en ondersteuning 
voor procedures, 
gebiedsgerichte aanpak 
en inrichting parkfondsen 

Windparken Coevorden 
en Emmen: beleid, 
advies en ondersteuning 
voor procedures, 
gebiedsgerichte aanpak 
en inrichting 
parkfondsen is 
uitgevoerd. 
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Vrijdag 7 oktober 2016 hebben ruim 70 verschillende partijen, zoals woningcorporaties, overheden, 
marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen, de Drentse 
Energiedeal ondertekend. Met deze unieke deal starten zij de gezamenlijke ‘Expeditie naar 
energieneutraal wonen in Drenthe”. 
 
 
 
Product 5.2 Milieu 
Beleidsopgave 
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het 
niveau van de wettelijke milieueisen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Behoud en verbetering 
van de algemene 
milieukwaliteit (wettelijke 
milieueisen) en de 
kernkwaliteit rust (stilte 
en duisternis) in Drenthe 

Plan van aanpak 
"Asbestvrij Drenthe 2024' 

Concept Plan van 
Aanpak is gereed. Met 
betrokken partners vindt 
nu uitwerking plaats. 
Pilot inventarisatie is 
succesvol verlopen. 

   

Plan van aanpak 
wordt  in het voorjaar 
ter vaststelling 
voorgelegd. 

 

 

 

   

Gesaneerde 
asbestdaken via regeling 
Asbest eraf 
Zonnepanelen erop 

De regeling 'Asbest eraf 
Zonnepanelen erop' is 
uitgevoerd. Er is ruim 
200.000 m2 asbestdak 
bij 200 (voormalig) 
agrarische bedrijven 
verwijderd. De regeling 
is nu gesloten. 

   

 
 

 

 

   

Een De proefmonitoring is 
   

In afwachting van de  
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proefmonitoringsproject 
in kader SWUNG-2 voor 
vaststellen 
geluidproductieplafonds 
wegverkeer in 2017 

uitgesteld. 
   

nationale planning 
Omgevingswet is 
Proefmonitoring 
uitgesteld. 

Invulling geven aan de 
duurzaamheidsopgaven 
en inbreng in de 
gebiedsprocessen 

Milieu- en 
duurzaamheidsagenda 

De Milieu- en 
duurzaamheidsagenda is 
gereed en in uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Coördinatie 
milieueffectrapportages 

De coördinatie van de 
milieueffectrapportages 
is uitgevoerd 

   

 
 

 

 

   

Voldoen aan de 
wettelijke eisen voor 
externe veiligheid 

 Externe Veiligheid  Externe Veiligheid als 
reguliere wettelijke taak 
is uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Adequaat 
opdrachtgeverschap 
richting de RUD en 
adequate uitvoering van 
het interbestuurlijk 
toezicht 

Een gerealiseerd 
uitvoeringsprogramma 
RUD 2016 voor de 
provincie conform de 
'Drentse Maat' 

Het 
uitvoeringsprogramma 
RUD 2016 voor de 
provincie conform de 
'Drentse Maat' is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Samen met de partners 
in de RUD uitgevoerde 
projecten 
ketenhandhaving en 
energie 

De projecten 
ketenhandhaving 
biovergisters en 
inzameling wit- en 
bruingoed zijn uitgevoerd 

   

 
 

 

 

   

Jaarverslagen IBT voor 
GS en PS over de 
taakuitvoering van 
gemeenten en andere 
betrokkenen 

De jaarverslagen IBT 
voor GS en PS over de 
taakuitvoering van 
gemeenten en andere 
betrokkenen zijn 
uitgebracht 

   

 
 

 

 

   

Waar nodig een vanuit 
IBT begeleid 
verbetertraject 

Reguliere uitvoering van 
onze wettelijke IBT taak. 

   

 
 

 

 

   

 



103 

 
Tewaterlating van de flow convertor. Omdat het idee bijdraagt aan de doelstellingen uit de 
Energieagenda 2016-2020 hebben gedeputeerde staten in 2016 besloten deze pilot te ondersteunen 
met een Drentse Green Deal. Met de flow convertor kan energie worden gewonnen uit langzaam 
stromend water. 
 
Product 5.3 Bodemontwikkeling 
Beleidsopgave 
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties 
hun culturele, ecologische en economische kracht behouden 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Het bevorderen van 
duurzaam bodemgebruik 

Geactualiseerde 
Bodemvisie en 
Uitvoeringsprogramma 

Er is een evaluatie 
uitgevoerd. De 
Bodemvisie wordt 
geïntegreerd in de 
Omgevingsvisie. 

   

 
 

 

 

   

Behoud van de kernkwaliteit 
aardkundige en 
archeologische waarden 
(inclusief bodemarchief) 

Opgesteld Masterplan 
Geopark 

Het Masterplan 
Geopark de Hondsrug is 
gereed. 

   

 
 

 

 

   

1 nieuw onthuld 
Aardkundig Monument 

Het Aardkundig 
Monument Bargerveen 
is onthuld. 

   

 
 

 

 

   

Geactualiseerde nota 
Aardkundige Waarden 

De conceptnota 
Aardkundige Waarden 
is gereed. Integratie 
vindt plaats in de 
omgevingsvisie. 

   

 
 

 

 

   

Deelprogramma 
pingoruïnes 

Het deelprogramma 
pingoruïnes wordt 
uitgevoerd door 
Landschapsbeheer 
Drenthe. 

   

 
 

 

 

   

Verantwoord gebruik van de Beleidsbeinvloeding met Alle drie ingediende 
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(diepe) ondergrond volgens 
de provinciale Structuurvisie 
ondergrond 

betrekking tot olie- en 
gaswinning en veiligheid 

winningsplannen van 
het ministerie van EZ 
zijn voorzien van 
advies/zienswijzen. 

   

Adviezen  inzake de 
Mijnbouwwet 

Verklaring van geen 
bedenkingen is niet aan 
de orde geweest. 
Advies mbt injectie van 
formatiewater is 
afgegeven aan het 
Ministerie van EZ. 

   

 
 

 

 

   

Reacties en inspraak op 
Rijksstructuurvisie 
STRONG 

We hebben samen met 
het IPO een reactie op 
de Rijksstructuurvisie 
STRONG opgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Reactie Nationaal 
Programma inzake 
Radioactief afval 

We hebben input 
geleverd via IPO-
klankbord groep. Het 
Drentse standpunt 
inzake opslag van 
radioactief afval is 
bekend bij het Rijk. 

   

 
 

 

 

   

Een verantwoorde winning 
van de 
oppervlaktedelfstoffen 

Verleende 
ontgrondingsvergunningen 

Alle ingediende 
aanvragen zijn 
afgehandeld of in 
behandeling. 

   

 
 

 

 

   

Ontgrondingslocaties zijn 
gecontroleerd in het kader 
van toezicht 

De ontgrondingslocaties 
zijn gecontroleerd. 

   

 
 

 

 

   

Opgesteld pakket van 
standaardvoorschriften 
ontgrondingen voor 
Groningen, Friesland en 
Drenthe 

Groningen heeft voor 
een nieuw systeem 
gekozen waarin een 
standaardpakket 
voorschriften is 
opgenomen. De 
afspraak om 
gezamenlijk een pakket 
op te stellen is hiermee 
komen te vervallen. 

   

 
 

 

 

   

Functiegerichte sanering 
van bodemverontreiniging 
volgens het 
bodemsaneringsprogramma 

Vastgesteld 
Meerjarenprogramma 
bodemsanering 2016 - 
2020 

Het 
Meerjarenprogramma 
bodemsanering 2016 - 
2020 is vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Alle spoedeisende locaties 
zijn vastgelegd met een 
beschikking ernst en 
spoed 

Alle spoedeisende 
locaties zijn vastgelegd 
met een beschikking 
ernst en spoed. 

   

 
 

 

 

   

Verantwoord beheer van de 
stortplaatsen (Nazorgfonds) 

Vastgesteld nieuw 
nazorgplan stortplaats 
Attero Wijster met een 
vervroegde sluitingsdatum 

Nieuw nazorgplan 
stortplaats Attero 
Wijster met een 
vervroegde 
sluitingsdatum is 

t t ld  
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Ontwikkelingen 
 

Product 5.1 Energie 

Niet van toepassing. 
 

Product 5.2 Milieu 

Niet van toepassing. 
 

Product 5.3 Bodemontwikkeling 

Niet van toepassing. 
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Programma 5: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 5.1 Energie       
 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel 

hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken 
(Energieneutraal) 

      

  Inkoop 497.813  2.150.000  3.900.000  1.890.986  2.009.014  
  Subsidie 2.843.910  0  0  349.671  -349.671  
 totaal beleidsopgave  3.341.723  2.150.000  3.900.000  2.240.657  1.659.343  
 totaal product  3.341.723  2.150.000  3.900.000  2.240.657  1.659.343  
 Product 5.2 Milieu       
 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en 

leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de 
wettelijke milieueisen 

      

  Inkoop 423.541  562.484  779.099  647.943  131.156  
  Subsidie 2.918.494  3.095.032  3.373.032  3.355.388  17.644  
 totaal beleidsopgave  3.342.035  3.657.516  4.152.131  4.003.331  148.800  
 totaal product  3.342.035  3.657.516  4.152.131  4.003.331  148.800  
 Product 5.3 Bodemontwikkeling       
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en 

benut dat deze ook voor volgende generaties hun 
culturele, ecologische en economische kracht 
behouden 

      

  Inkoop 1.196.607  2.379.561  2.379.000  2.608.424  -229.424  
  Subsidie -513.551  250.000  3.699.579  3.699.579  0  
 totaal beleidsopgave  683.056  2.629.561  6.078.579  6.308.003  -229.424  
 totaal product  683.056  2.629.561  6.078.579  6.308.003  -229.424  
 Totaal  7.366.814  8.437.077  14.130.710  12.551.991  1.578.719  
Baten        
 Product 5.1 Energie       
 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel 

hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken 
(Energieneutraal) 

      

  Ontv. 
bijdragen 

0  0  0  -6.000  6.000  

  Ontv. 
subsidies 

-2.721  0  0  0  0  

 totaal beleidsopgave  -2.721  0  0  -6.000  6.000  
 totaal product  -2.721  0  0  -6.000  6.000  
 Product 5.2 Milieu       
 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en 

leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de 
wettelijke milieueisen 

      

  Ontv. 
bijdragen 

-167.666  0  -149.400  -103.117  -46.283  

  Ontv. 
subsidies 

0  0  0  -24.000  24.000  

 totaal beleidsopgave  -167.666  0  -149.400  -127.117  -22.283  
 totaal product  -167.666  0  -149.400  -127.117  -22.283  
 Product 5.3 Bodemontwikkeling       
 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en 

benut dat deze ook voor volgende generaties hun 
culturele, ecologische en economische kracht 
behouden 

      

  Leges -44.879  -51.345  -3.750.924  -3.713.502  -37.422  
  Ontv. 

bijdragen 
-11.422  0  -40.022  -46.689  6.667  

  Ontv. 
subsidies 

184.309  -250.000  -653.300  -925.342  272.042  

 totaal beleidsopgave  128.008  -301.345  -4.444.246  -4.685.533  241.287  
 totaal product  128.008  -301.345  -4.444.246  -4.685.533  241.287  
 Totaal  -42.380  -301.345  -4.593.646  -4.818.650  225.004  
Saldo   7.324.435  8.135.732  9.537.064  7.733.341  1.803.723  
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Programma 5. Milieu, Energie & Bodem  
Toelichting  
Saldo Programma  1.803.723 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Niet van toepasing  
Totaal verrekend met reserves 0 
Resultaat programma na bestemming reserves 1.803.723 
 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 
Product 5.1 Energie 
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.659.343,--. 
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Programma klimaat en energie en Actieplan Energieneutraal Wonen 
Binnen de beleidsopgave: In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie 
als we aan energie gebruiken (Energieneutraal). Er is in totaal een bedrag van € 1.570.212,-- niet in 
2016 besteed. Hiervan kan een bedrag van € 435.461,-- vrijvallen in de Jaarrekening 2016, door 
voornamelijk lager vastgestelde beschikkingen uit vorige programmaperiode. 
Het resterende bedrag van € 1.134.751,-- betreft onderbesteding in 2016. De oorzaken hiervan zijn 
onder meer het feit dat in juli 2016 de overbesteding in 2015 (van € 458.016,--) aan het budget is 
toegevoegd en dat in 2016 niet meer tot besteding heeft geleid. Van de onderbesteding zijn we voor 
een bedrag van  € 560.000,-- in 2016 met partijen in overleg. Uiteindelijk is de reële onderbesteding 
niet groter dan circa € 150.000,-- 
We stellen voor het bedrag van € 1.134.751,-- over te hevelen naar 2017, in het kader van de 
meerjarige afspraken die voor het programma Energie zijn gemaakt over een programmatische 
besteding van de middelen. Dan wordt een bedrag van € 104.121,-- overgeheveld voor het Actieplan 
Energieneutraal Wonen (uitvoeringskosten in 2015 ten laste gebracht aan het programma Klimaat en 
Energie) . Voor de Energieagenda stellen we voor een bedrag van € 1.030.630,-- naar 2017 over te 
hevelen. 
 
Windenergie 
In 2016 is eenmalig € 400.000,-- beschikbaar gesteld voor ontwikkelingen met betrekking tot 
windenergie. Daarvan is in 2016 € 89.131,-- niet besteed. Dat komt doordat er voor het opzetten van 
gebiedsfonds Drentse Monden Oostermoer ( DMOM ) in 2016 geen kosten zijn gemaakt. In 2016 
bleek meer tijd nodig te zijn voor het vergunningen traject. Daardoor worden de activiteiten voor het 
gebiedsfonds later opgestart. Het startpunt daarvan is afhankelijk van de medewerking van de 
gemeenten. In het tweede kwartaal van 2017 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Om op dat 
moment alsnog middelen beschikbaar te hebben voor het inrichten van dat fonds stellen wij voor om € 
89.131,-- over te hevelen van 2016 naar 2017. 
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Product 5.2 Milieu 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 148.000,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
Projectkosten RUD 
Op dit budget resteert een bedrag van ruim € 82.000,--. De archiefmodule van de RUD is pas eind 
2016 opgeleverd. Op dat moment werd duidelijk op welke wijze de RUD de dossiers gescand wil/moet 
hebben om te kunnen opnemen in hun systeem. Daarom is ook toen pas gestart  met het scannen 
van de door de provincie digitaal aan de RUD aan te leveren dossiers. Daardoor hebben we minder 
kosten in 2016 gemaakt. Overigens is de hoeveelheid te scannen informatie uit de dossiers ook 
minder dan vooraf verwacht waardoor in 2017 geen extra middelen nodig zijn. 
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 
Vanwege minder opdrachten vanuit provincie en gemeenten voor de uitvoering van wettelijke taken 
externe veiligheid zijn er  minder uren bij de RUD noodzakelijk geweest dan vooraf begroot. Dat leidt 
tot een lager uitgaaf van € 41.500,--. 
 
Product 5.3 Bodemontwikkeling 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 229.424,--.  
 
De voornaamste afwijking betreft: 
Bodemsanering 
De overschrijding van € 276.799,-- van de uitgaven is het saldo van kosten van projecten die sneller 
en langzamer zijn uitgevoerd dan gepland en van meer en minder kosten bij de uitvoering.  
Versneld uitgevoerd zijn: Aanpak asbestproblematiek en gebiedsgerichte aanpak Hoogeveen. De 
Bodemsanering Noordzijde 107-109 Gasselternijveenschemond is omvangrijker dan verwacht en als 
gevolg daarvan duurder. Vertraging is opgetreden bij: Van Wijk en Boerma Vriesen Vaart 151 
Gasselternijveen. Bij CPC Coevorden vallen de kosten lager uit. De voortgang is conform planning. 
 
Baten 
 
Product 5.1 Energie 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 6.000,--. 
 
Product 5.2 Milieu 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 22.283,--. 
 
Product 5.3 Bodemontwikkeling 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 241.287,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Bodemsanering 
De hogere uitgaven voor de bodemsanering leiden tot hogere bijdragen van in totaal 278.709,-- van  
rijk, gemeenten en derden. Daardoor zijn de kosten voor de bodemsanering per saldo nagenoeg 
budgettair neutraal. 
 
Ontgrondingen heffing en ontgrondingenvergunningen 
De geraamde opbrengsten zijn ruim € 37.422,-- lager dan geraamd. Het aantal ontvangen aanvragen 
is lager dan werd verwacht. 
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Speerpunt 5: Energiek Drenthe 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Meer 
culturele evenementen die tot extra beleving én bestedingen leiden, zetten Drenthe ook op de kaart. 
Wij willen ook onze parels meer op de kaart zetten, bijvoorbeeld via het traject om de Koloniën van 
Weldadigheid op de Unesco-lijst te krijgen. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners versterken 
we de kwaliteit van ons erfgoed. Ook zorgen we dat Drenthe cultureel interessant is en doen we 
culturele investeringen die leiden tot meer kwaliteit. Met het beter 'vermarkten' van het 'Verhaal van 
Drenthe' gaan we door. Bij het thema cultuur & maatschappij gaan we voor een sociaal cultureel 
klimaat waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee 
kunnen doen. 
 
Landbouw is zowel ruimtelijk als economisch beeldbepalend voor Drenthe. De melkveehouderij vormt 
van oudsher een belangrijk onderdeel van de primaire sector in Drenthe. Wij dagen de sector uit het 
initiatief te nemen deze instrumenten ook daadwerkelijk te gebruiken. De primaire sector is ook de 
grondstoffenbasis voor de groene en biobased economie. De huidige economische ontwikkelingen in 
de Agribusiness liggen in Drenthe nog relatief dicht bij de primaire sector. Innovatie is het 
sleutelwoord. Hiervoor zetten wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van 
agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie van duurzame energie. 
Wij willen een gezamenlijke aanpak met stakeholders gericht op aandacht voor  mest en mineralen, 
beschikbaarheid water, bodemdaling, alsmede landbouw-innovatie en duurzaamheid. 
 
Wij willen dynamiek op het platteland en onze steden. De grootste uitdaging voor een Dynamisch 
Drenthe ligt in Zuidoost Drenthe. We ontwikkelen een samenwerkingsagenda met gemeenten en 
inwoners. Deze agenda geeft richting aan de gezamenlijke inzet op alle sociaal-maatschappelijke 
opgaven in deze regio, zoals krimp, onderwijs-arbeidsmarkt, wonen en leefomgeving, recreatie-
toerisme, sport en zorg. Dit vormt tegelijkertijd ook een basis voor de samenwerkingsagenda met het 
rijk.   
We spelen in op bovenregionale sociaal maatschappelijke vraagstukken en nemen daarin ook het 
sociaal domein vraaggericht mee. In deze aanpak geven we  ruimte aan samenspel met de 
eerstverantwoordelijken – de gemeenten - en zoeken we de dialoog met de partners in het veld.  
Binnen deze aanpak geven we ook met nadruk aandacht aan sport en bewegen als katalysator.  
'Drenthe Beweegt' is hierin de uitvoeringspartner, met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke 
partners. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van topsportevenementen, het beleven en 
benutten van de natuur en aangepast sporten. 
 
Drenthe zet in op natuur die beleefbaar is voor mensen, bijdraagt aan de economische ontwikkeling 
van Drenthe en tegen een stootje kan. Daarbij zijn beleven, benutten en beschermen de 
uitgangspunten. Economie en ecologie zijn in balans. Waar mogelijk en wenselijk verbinden wij natuur 
we aan maatschappelijke kansen. 
 
Successen 

• Programma Natuurlijk Platteland is vastgesteld en de uitvoering is gestart met 
gebiedsprocessen in o.a. De Hunze, Oude Diep en Drentsche Aa. Daarnaast zijn diverse 
projecten concreet in uitvoering waaronder Bargerveen en de Reest en zijn er diverse 
landbouwstructuur projecten gerealiseerd. 

• Het Planbureau voor de leefomgeving heeft in de evaluatie Natuurpact aangegeven dat de 
provincie Drenthe de afspraken van het Natuurpact realiseert met de uitvoering van het 
programma Natuurlijk Platteland. 

• Met partners is een start gemaakt met het programma Toekomstgerichte Landbouw met de 
speerpunten melkveehouderij, akkerbouw, tuinbouw en agribusiness  en diverse inspirerende 
projecten ontwikkeld, zoals streekbrood Drentsche Aa en de broedplaats Veldleeuwerik. 

• De nieuwe Wet Natuurbescherming is geïmplementeerd. 
• Visie op Krimp en Leefbaarheid is vastgesteld. 
• Via Investeringsagenda-onderdeel Culturele Investeringen zijn kwaliteitsimpulsen in de 

Drentse Musea gestart. 
• Het dossier voor de UNESCO-nominatie voor de Koloniën van Weldadigheid is ingediend. 
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• Het Drents Museum, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Gevangenismuseum, 
het Hunebedcentrum en Museum De Buitenplaats trokken gezamenlijk circa 600.000 
bezoekers 

 
Knelpunten 
De uitvoering van POP3 heeft vertraging opgelopen vanwege problemen met de landelijke uitvoering. 
 
 

 
In oktober opende het nieuwe Atlas Theater in Emmen officieel zijn deuren. Foto:Marcel J. de Jong 

 
 

Programma 6. Cultuur 
Toelichting programma 
Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele 
voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. De provincie 
zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat 
culturele voorzieningen goed toegankelijk zijn en blijven. De provincie richt zich onder andere op het 
behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De provincie is daarnaast 
verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten 
bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie. 
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Lasten Baten 
19.523.444  -1.643.074  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 18.719.057  19.002.502  18.893.452  19.523.444  -629.992  
Totaal baten -1.285.929  -1.308.872  -1.539.472  -1.643.074  103.602  
Saldo 17.433.128  17.693.630  17.353.980  17.880.370  -526.390  
 

 
De voorstelling De Kronieken van Kapitein Kolk is een rondreizende voorstelling op het water. 
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Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 
Beleidsopgave 
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting 
De erkenning door de 
Unesco van de 
Koloniën van 
Weldadigheid tot 
werelderfgoed in 2018 

Het cultuurhistorisch 
erfgoed en de 
economische draagkracht 
in de Koloniën van 
Weldadigheid zijn verder 
ontwikkeld (Programma 
Koloniën van 
Weldadigheid) 

Het cultuurhistorisch 
erfgoed en de 
economische draagkracht 
in de Koloniën van 
Weldadigheid zijn verder 
ontwikkeld (Programma 
Koloniën van 
Weldadigheid). Zo zijn 
bijvoorbeeld diverse 
monumentale en 
beeldbepalende panden 
gerenoveerd en 
herbestemd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van 
gebiedsontwikkeling in 
Frederiksoord e.o. en 
Veenhuizen volgens 
uitvoeringsprogramma's 

Uitvoering van 
gebiedsontwikkeling in 
Frederiksoord e.o. en 
Veenhuizen volgens 
uitvoeringsprogramma's. 
Voorbeeld: de N353 bij 
Wilhelminaoord is 
heringericht. 

   

 
 

 

 

   

De ontwerp-versie van het 
Nominatiedossier voor 
UNESCO is opgesteld 
voor indiening in januari 
2017 

De ontwerp-versie van het 
Nominatiedossier voor 
UNESCO is opgesteld 
voor indiening in januari 
2017 en  inmiddels 
ingediend in Parijs aan de 
UNESCO-organisatie op 
19 en 20 januari 2017. 

   

 
 

 

 

   

Drenthe is cultureel 
interessant voor zowel 
Drenten als niet-
Drenten 

Toonaangevende 
professionele 
podiumkunsten 
(projecten,  gezelschappen 
en festivals van provinciaal 
belang) zijn ondersteund 
door subsidie en gerichte 
opdrachten 

Toonaangevende 
professionele 
podiumkunsten 
(projecten,  gezelschappen 
en festivals van provinciaal 
belang) zijn ondersteund 
door subsidie en gerichte 
opdrachten. Voorbeelden 
zijn het Festival der Aa en 
het Internationale 
Poppenfestival. 

   

 
 

 

 

   

Er zijn twee nieuwe 
culturele evenementen in 
ontwikkeling gebracht of 
uitgevoerd: 1 groot 
evenement voor grote 
publieksgroepen en 1 
kleiner innovatief 
evenement met 
groeipotentie 

- Pauperparadijs 
- Into nature 
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en leefklimaat voor 
bedrijf en individu is 
verbeterd door culturele 
investeringen die leiden 
tot toonaangevende 
kwaliteit 

enkele monumentale of 
karakteristieke panden of 
ruimtelijke ensembles zijn 
op een economisch 
verantwoorde wijze 
ontwikkeld en behouden 

karakteristieke panden zijn 
gerestaureerd en/of 
herbestemd. Dit is mogelijk 
gemaakt door inzet van 
het Drents 
Monumentenfonds 
(leningen) en provinciale 
subsidies. 

 

 

 

   

Aanbod van 
toonaangevende 
tentoonstellingen van de 
Drentse musea 

Er zijn diverse 
tentoonstellingen van 
toonaangevende kwaliteit 
in het Drents Museum 
geweest. 

   

 
 

 

 

   

Hoge kwaliteit 
programmering van onze 
theatergezelschappen 

Een voorbeeld is het 
Pauperparadijs. 

   

 
 

 

 

   

Internationale 
uitwisselingen 

Diverse culturele 
organisaties (bijv. 
PeerGroup en K&C 
Drenthe) nemen deel aan 
internationale netwerken 
en werken samen aan 
producties. 

   

 
 

 

 

   

Verkenning naar welke 
culturele investeringen 
leiden tot toonaangevende 
kwaliteit 

De verkenning is voltooid. 
De door de Staten 
toegezegde middelen zijn 
voor een deel al verwerkt 
in subsidiebeschikkingen. 

   

 
 

 

 

   

De creatieve sector is 
verbonden met andere 
provinciale opgaven 
(bijv. energietransitie, 
duurzame mobiliteit en 
biobased economy) 

De Collectie Veenhuizen 
levert projecten, producten 
en diensten op die 
groepen in de samenleving 
verbinden en zich richten 
op het unieke landschap 
van Drenthe en het 
culturele 
ondernemerschap 
versterken 

Voorbeeld hiervan zijn de 
in de markt gezette 
producten die ontwikkeld 
zijn door de Dutch Design 
Academy en 
gedetineerden. 

   

 
 

 

 

   

De kunstmanifestatie Into 
Nature heeft een E-bike 
kunstroute geopend 
tussen Assen en GAE 

De e-bike route is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Er is een nieuw 
innovatielab c.q. festival 
ontwikkeld 

Dit is gerealiseerd via 
Innofest. 

   

 
 

 

 

   

Samen met gemeenten 
en uitvoeringspartners 
de zorg en kwaliteit 
voor erfgoed versterken 
en erfgoed laten 
bijdragen aan 
verbetering Drents 
imago 

De Erfgoedverkenning 
samen met gemeenten 
heeft geleid tot afspraken 
over ambities en concrete 
projecten, van gebouw- tot 
gebiedsniveau 

De erfgoedverkenning die 
samen met gemeenten is 
opgesteld, heeft geleid tot 
accenten in de Cultuurnota 
en zal daarnaast op 
onderdelen uitgewerkt 
worden in Culturele 
Allianties. 
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Koloniën van Weldadigheid (Colonies of Benevolence). 
 
Product 6.2 Erfgoed 
Beleidsopgave 
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe 
manieren om dat verhaal te vertellen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

(Im)materieel erfgoed is 
ontsloten voor brede 
doelgroepen 

In periode 2016-2020 
zijn bestaande producten 
geactualiseerd en komen 
nieuwe producten op de 
markt, zoals: Canon 
Drenthe, Digitale 
Encyclopedie, open 
source Database, 
Cultuurhistorische routes 
in AnnoDrenthe etc. 

Gerealiseerd is een 
actualisatie van de 
Digitale Encyclopedie 
van Drenthe. Nieuw is 
een open source 
Database Drents 
erfgoed, het 'Geheugen 
van Drenthe'. Er zijn 
verschillende 
Cultuurhistorische routes 
in AnnoDrenthe 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Belangrijke Cultuurhistorische Deze doorlopende taak 
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archeologische c.q. 
cultuurhistorische 
waarden van Drenthe 
zijn als onderlegger 
gebruikt voor ruimtelijke 
en cultuurtoeristische 
ontwikkelingen 

elementen of programma 
gericht op landschap, 
gebouwen, museaal, 
beeldende kunst of 
podiumkunsten is 
gerealiseerd in één van 
de volgende  gebieden: 
Holtingerveld, 
Frederiksoord, 
Veenhuizen, 
Veenkoloniën, Geopark 
de Hondsrug, Regio 
Groningen-Assen 

is gerealiseerd. 
Voorbeelden van 
gerealiseerde producten 
zijn:  
- Archeologische 
onderlegger 
Beekdalvisie Drentsche 
Aa 
- Archeologische input 
Pingoprogramma 
- Hart van Frederiksoord: 
cultuurhistorische 
ontwerpprincipes voor 
gebiedsontwikkeling 

   

Culturele programmering 
(professionele en 
amateurkunsten) is 
verbonden aan het 
‘verhaal van Drenthe’ 

Minimaal vijf producties 
podiumkunsten, 
tentoonstellingen of 
festivals gerealiseerd 
met typische kenmerken 
van Drentse 
cultuurhistorie 

Dit is gerealiseerd. 
Voorbeelden zijn het 
Pauperparadijs en Into 
nature. 

   

 
 

 

 

   

Drentse streektaal als 
belangrijk onderdeel van 
de Drentse cultuur is 
behouden met behulp 
van  vernieuwende 
manieren en vormen 

Diverse literaire 
producten en 
evenementen door Huus 
van de Taol opgeleverd 

Gerealiseerd zijn o.a.: 
- Kinderliedtiesfestival 
- het 2e deel van de 
Drentse 
literatuurgeschiedenis is 
verschenen 

   

 
 

 

 

   

Muziekproducties met 
Drentse taal gerealiseerd 

Drents Liedtiesfestival en 
Drents Kinderliedties-
project 

   

 
 

 

 

   

Drents in het 
basisonderwijs 
gestimuleerd 

Gebeurd. Op vele 
Drentse basisscholen 
heeft het Huus van de 
Taol haar lesprogramma 
uitgevoerd. 
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Minister Jet Bussemaker (Cultuur) op bezoek in het kader van de nominatie van de Koloniën van 
Weldadigheid voor de Werelderfgoedlijst. 
 
Product 6.3 Cultuur en maatschappij 
Beleidsopgave 
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek 
hebben en waar mensen aan mee kunnen doen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

De kwaliteit van 
cultuuronderwijs in het 
basis- en voortgezet 
onderwijs is verbeterd 

Het aantal scholen met 
doorgaande leerlijnen 
verankerd in het curriculum, 
met interne 
cultuurcoördinatoren en 
met  muziekonderwijs is 
gegroeid 

14 scholen doen in 
Drenthe mee aan de 
muziekimpuls 
(muziekonderwijs) 

   

 
 

 

 

   

Gestart met intensivering van 
cultuuronderwijs in het 
voortgezet onderwijs (K&C 
Drenthe en Compenta) 

Er is niet gestart met 
intensivering van 
cultuuronderwijs in het 
voortgezet onderwijs. 

   

Er is een nieuw 
convenant 
'Cultuureducatie 
met Kwaliteit' 
opgesteld met de 
focus op het 
basisonderwijs 
(met een 
doorgaande lijn 
naar het voortgezet 
onderwijs). Dit 
resultaat wordt 
verder impliciet 
meegenomen in 
het convenant. 
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Goede spreiding en 
toegankelijkheid van 
voorzieningen 
(bibliotheken, 
kunstencentra, musea, 
theaters) en van 
kennis en informatie 

Afspraken met gemeenten 
gemaakt over de taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling 
waarbij minimaal het huidige 
niveau is geborgd 

De provincie heeft 
afspraken gemaakt met 
gemeenten over de 
provinciale taakinvulling 
en over het behoud van 
toegankelijke en 
bereikbare bibliotheken. 

   

 
 

 

 

   

Kennisontwikkeling, 
overdracht informatie, 
bemiddeling, innovatie- en 
adviesfuncties uitgevoerd door 
K&C Drenthe 

Kennisontwikkeling, 
overdracht informatie, 
bemiddeling, innovatie- 
en adviesfuncties 
uitgevoerd door K&C 
Drenthe.Voorbeeld: in 
2016 heeft K&C, 
expertisecentrum en 
projectorganisatie kunst 
en cultuur, 11261 
leerlingen vervoerd 
naar Drents Museum, 
Drents Archief, 
Gevangenismuseum, 
Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, 
Hunebedcentrum, 
Museum De 
Buitenplaats en Theater 
De Tamboer te 
Hoogeveen. 

   

 
 

 

 

   

Effectiever en 
efficiënter 
cultuurbeleid op 
noordelijke 
landsdeelniveau 

Afspraak gemaakt met het rijk 
over een pilot noordelijk 
regionaal cultuurbeleid in 
samenwerking met OCW 

Programma 'We the 
north' is opgesteld en 
verwerkt in een 
convenant. Dit is op 11 
januari 2017 
ondertekend door alle 
Noordelijke partners en 
minister Bussemaker 
(ministerie OCW) 

   

 
 

 

 

   

Gezamenlijk noordelijk 
cultuurbeleidsprogramma 
(divers en verspreid aanbod 
over Noord-Nederland) 
ontwikkeld met Fryslan, 
Leeuwarden, provincie 
Groningen en gemeenten 
Groningen, Emmen en Assen 

Zie resultaat over 
Noordelijk regionaal 
cultuurbeleid 

   

 
 

 

 

   

Toonaangevende Enkele community-art Twee voorbeelden: 
   

 
 

 

 



118 

kunst- en 
cultuuruitingen zijn 
verbonden aan sociale 
doelen (krimp en 
vitaliteit platteland, 
activering 
doelgroepen, cultuur 
voor ouderen) 

producties ontwikkeld in 
dorpen of wijken in 
samenwerking met 
gemeenten, werkgevers, 
sociale instellingen 

- Thuis in Hoogeveen - 
productie van 
Asielzoekerscentrum,  
Loods13, 
Theaterwerkplaats met 
Syrische vluchtelingen 
en gemeente 
Hoogeveen 
- De Knutselkeet – 
Mobiele werkplaats 
voor kunst en techniek, 
die jong en oud in 
dorpen verbindt in 
educatieve workshops, 
reparatie- en 

 

   

Diverse producties van 
provinciale uitstraling opgezet 
door amateurs en 
professionals met subsidie 
ondersteund 

Diverse zaken 
gerealiseerd. 
Voorbeeld: 
'Memorylane door het 
Veen' - Wandelroute 
gemaakt door en 
verbonden met 
verhalen door ouderen 
i.s.m. Drents Archief en 
RTV-Drenthe, 
Verhalenfestival in 
E  

   

 
 

 

 

   

Drentse inwoners 
benutten hun culturele 
talent 

Stimuleren en faciliteren van 
diverse projecten die 
talentvolle Drenten kansen 
geven en stimuleren. 
Bijvoorbeeld: Culturele 
Mobiliteit 

Binnen het kader van 
talentontwikkeling heeft 
K&C, expertisecentrum 
en projectorganisatie 
kunst en cultuur, in 
2016 verschillende 
projecten 
georganiseerd. Als 
resultaat van het 
educatieve 
muziekproject De Band 
van Borger-Odoorn kon 
halverwege 2016 een 
13-koppige 
kinderpopband worden 
gepresenteerd. Voordat 
het schooljaar begon, 
hadden de meeste 
kinderen nog nooit een 
muziekinstrument 
b ld  

   

 
 

 

 

   

Jongeren maken kennis met 
cultureel toptalent ter inspiratie 

Is bij diverse producties 
aan de orde geweest. 
Bijv bij de Pauperopera 
waarbij leerlingen van 
theaterscholen ingezet 
zijn en in contact 
kwamen met de 
professionals. 

   

 
 

 

 

   

 
 
 
 



119 

Ontwikkelingen 
 

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 

Niet van toepassing. 
 

Product 6.2 Erfgoed 

Niet van toepassing. 
 

Product 6.3 Cultuur en maatschappij 

Niet van toepassing. 
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Programma 6: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen       
 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en 

ruimtelijke ontwikkelingen 
      

  Inkoop 819.566  1.767.500  490.878  735.462  -244.584  
  Kapitaal 

lasten 
1.363.846  1.338.457  1.338.457  1.338.457  0  

  Subsidie 5.508.565  5.519.459  5.479.459  5.587.414  -107.955  
 totaal beleidsopgave  7.691.977  8.625.416  7.308.794  7.661.333  -352.539  
 totaal product  7.691.977  8.625.416  7.308.794  7.661.333  -352.539  
 Product 6.2 Erfgoed       
 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van 

Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat 
verhaal te vertellen 

      

  Inkoop 481.032  297.195  284.695  275.497  9.198  
  Subsidie 2.438.970  2.348.839  2.721.339  2.730.661  -9.322  
 totaal beleidsopgave  2.920.002  2.646.034  3.006.034  3.006.158  -124  
 totaal product  2.920.002  2.646.034  3.006.034  3.006.158  -124  
 Product 6.3 Cultuur en maatschappij       
 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende 

kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar 
mensen aan mee kunnen doen 

      

  Inkoop 839  10.000  407.222  409.670  -2.448  
  Subsidie 8.106.239  7.721.052  8.171.402  8.446.283  -274.881  
 totaal beleidsopgave  8.107.078  7.731.052  8.578.624  8.855.953  -277.329  
 totaal product  8.107.078  7.731.052  8.578.624  8.855.953  -277.329  
 Totaal  18.719.057  19.002.502  18.893.452  19.523.444  -629.992  
Baten        
 Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen       
 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en 

ruimtelijke ontwikkelingen 
      

  Ontv. 
bijdragen 

-1.283.208  -1.308.872  -1.308.872  -1.290.888  -17.984  

 totaal beleidsopgave  -1.283.208  -1.308.872  -1.308.872  -1.290.888  -17.984  
 totaal product  -1.283.208  -1.308.872  -1.308.872  -1.290.888  -17.984  
 Product 6.2 Erfgoed       
 Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van 

Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat 
verhaal te vertellen 

      

  Ontv. 
bijdragen 

0  0  0  -7.586  7.586  

 totaal beleidsopgave  0  0  0  -7.586  7.586  
 totaal product  0  0  0  -7.586  7.586  
 Product 6.3 Cultuur en maatschappij       
 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende 

kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar 
mensen aan mee kunnen doen 

      

  Ontv. 
bijdragen 

-2.721  0  0  0  0  

  Ontv. 
subsidies 

0  0  -230.600  -344.600  114.000  

 totaal beleidsopgave  -2.721  0  -230.600  -344.600  114.000  
 totaal product  -2.721  0  -230.600  -344.600  114.000  
 Totaal  -1.285.929  -1.308.872  -1.539.472  -1.643.074  103.602  
Saldo   17.433.128  17.693.630  17.353.980  17.880.370  -526.390  

 

 
Programma 6. Cultuur  
Toelichting  
Saldo Programma  -526.390 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Niet van toepasing  
Totaal verrekend met reserves 0 
Resultaat programma na bestemming reserves -526.390 
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Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 

 

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 352.539,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 
In de 3e Bestuursrapportage hebben wij € 600.000,-- overgeheveld naar 2017. Nu de definitieve cijfers 
bekend zijn blijkt dat er € 295.825,-- te veel is overgeheveld. Dit wordt met namen veroorzaakt doordat 
eind 2016 de in 2016 niet meer verwachte afrekening van het project N353 Herinrichting 
Wilhelminaoord is ontvangen voor € 205.465,-- en werd tevens nog een betaling gedaan aan de 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid voor het realiseren van een artistiek kunstwerk op de 
kruising Westerbeeksloot / Wilhelminalaan te Wilhelminaoord van € 60.000,--. Wij stellen voor de 
overheveling o.b.v. de definitieve cijfers 2016 met € 295.825,-- aan te passen en in 2017 te 
verrekenen. 
 
Overige musea van provinciaal belang. 
Het budget van € 475.000 voor diverse musea van provinciaal belang is in 2016 overschreden met  
€ 99.363,--. De oorzaak hiervoor ligt in onze incidentele projectsubsidie aan het museum De 
Buitenplaats van € 180.000,-- voor hun tentoonstellingsprogramma 2017 en 2018. 

 

Product 6.2 Erfgoed 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 124,--. 

 

Product 6.3 Cultuur en maatschappij 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 277.329,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
RTV Drenthe  
Zoals gemeld in de 3e Bestuursrapportage hebben wij RTV Drenthe een eenmalige subsidie voor 
gebruik van de Satelliet toegekend van € 66.800,--. De overschrijding op deze post wordt grotendeels 
gecompenseerd door overschotten elders in het programma cultuur. 
 
Onderwijsmonitor  
Door een tweetal aanvullende onderzoeken in relatie tot de onderwijsmonitor is een overschrijding 
ontstaan van € 45.641,--. Op deze post was alleen de subsidie aan de vereniging van Drentse 
Gemeenten voor de Drentse onderwijsmonitor 2016 zelf begroot. 
Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling  
Op het budget cultuurparticipatie/talentontwikkeling van € 127.000,-- is ook de vergoeding voor de 
Theaterkaartjes voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Emmen verantwoord. De voor dit 
budget niet voorziene kosten bedroegen € 93.000,--. Het totale nadeel op deze post bedraagt 
€ 106.984,--. 
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Festivals en bijzondere evenementen  
In de eerste Bestuursrapportage 2016 hebben we dit budget verminderd met € 280.000,-- in verband 
met de benodigde dekking voor onze subsidie voor de realisatie van het Globe Theater in Diever. In 
de 2e Bestuursrapportage hebben we vervolgens dit budget weer opgehoogd met € 100.000,-- 
wegens de grote subsidievraag. Het jaar 2016 blijkt een zeer succesvol festival- en evenementenjaar. 
De kosten overschrijden de begroting uiteindelijk nog met € 177.826,--. Op het budget podiumkunsten 
blijft uiteindelijk € 15.390,-- over. De restant overschrijding wordt verder gecompenseerd door 
voordelen op andere posten in ons programma cultuur.  
 
Subsidies sociaal economische ontwikkeling en ondersteuning  
Deze post is voor € 42.163,-- niet benut. De middelen zijn aangewend voor compensatie van 
overschrijdingen in het programma cultuur. 
 
Diverse posten  
Bij diverse posten zijn kleine verschillen opgetreden. Inclusief de afwikkeling voorgaande boekjaren 
leverde dit een voordeel op van € 65.000,--.  
 
Baten 

 

Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 17.894,--. 

 

Product 6.2 Erfgoed 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.586,--. 

 

Product 6.3 Cultuur en maatschappij 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 114.000,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken  
In 2016 is voor 3 jaren ineens de bijdrage van de provincie Groningen voor de WSF-taken (WSF= 
Wettelijke Steunfunctie Taken) verantwoord. Naast de bijdragen voor 2014 en 2015 is ook de bijdrage 
voor 2016 verrekend. Het totale voordeel bedraagt € 114.000,--. 
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De Kievit, een bekende weide- en akkervogel in Drenthe. Tekening is gemaakt door Bert Dijkstra. 

 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 
Toelichting programma 
De provincie is de gebiedsregisseur van het landelijke gebied. Projecten richten zich op het 
versterken van landbouw en agribusiness, natuur, klimaat, recreatie en toerisme, en 
sociaaleconomische vitaliteit. Met een gebiedsgerichte aanpak zetten we in op een gezamenlijke 
uitvoering van opgaven en projecten met de betrokkenen in het gebied. De provincie werkt hierin 
nauw samen met gemeenten en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. 
 

Lasten Baten 
52.444.090  -19.354.136  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 47.959.071  76.732.002  50.352.912  52.444.090  -2.091.178  
Totaal baten -28.764.608  -8.917.933  -16.067.411  -19.354.136  3.286.725  
Saldo 19.194.463  67.814.069  34.285.501  33.089.955  1.195.546  
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Herstel landgoederen Paterswolde waaraan ook de Provincie bijdraagt. 
 
Product 7.1 Agribusiness 
Beleidsopgave 
Landbouw en agribusiness 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Het stimuleren van de 
verduurzaming van de 
landbouw 

Projecten in het kader van 
structurele bodemverbetering 
en kringlooplandbouw zijn 
opgestart 

Het project Vruchtbaar 
kringloop Noord is 
gestart. 

   

Vanwege latere 
openstelling POP 3 
is er vertraging 
opgetreden. 

 

 

 

   

Projecten in het kader van de 
Versnellingsagenda 
melkveehouderij NNL en de 
Drentse Ontwikkelagenda 
melkveehouderij en natuur 
zijn opgestart 

Voor deelprojecten uit de 
pilotfase is subsidie 
verstrekt. Daarmee zijn 
ze in uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Lobby op fosfaatrechten 
melkveehouderij: 
ontwikkelruimte behouden 
voor de duurzame 
grondgebonden groei van de 
melkveehouderij in NNL 

De lobby heeft er mede 
aan bijdragen dat 
grondgebonden 
landbouw in de 
wetgeving is 
opgenomen. 

   

 
 

 

 

   

1.100 hectare nieuw onder 
agrarisch natuurbeheer wordt 
door collectieven uitgevoerd 

Realisatie van 1.100 
hectare areaal agrarisch 
natuurbeheer door het 
Drents Collectief. 

   

 
 

 

 

   

Het verbeteren van de 
landbouwstructuur 

Projecten in het kader van 
landbouwstructuurverbetering 
via de Bestuurscommissie 
Planmatige kavelruil. 

Via projecten is circa 800 
hectare geruild en aan 
landbouwstructuur 
verbeterd. 

   

 
 

 

 

   

Verkenning haalbaarheid De verkenning is met 
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revolverend fonds t.b.v. 
uitplaatsing 
melkveehouderijen, inclusief 
actief grondbeleid, opiniërend 
medio 2016 

een positief resultaat 
uitgevoerd. 

   

Het versterken van de 
concurrentiekracht 
van de landbouw en 
agribusiness 

Minimaal 20  jonge boeren 
ondersteund via de POP-3 
maatregel Jonge Boeren 

Aan 34 jonge 
landbouwers zijn 
investeringssubsidies 
verstrekt in het kader van 
POP3. Hiermee worden 
innovatieve en duurzame 
maatregelen op het 
boerenbedrijf uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Integrale benadering 
landbouw en economie 
gerealiseerd 

De integrale benadering 
is volledig doorgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering geven aan 
Agenda Veenkoloniën 

De eerste projecten zijn 
in uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Minimaal 5 projecten in het 
kader van het 
innovatieprogramma 
Veenkoloniën zijn opgestart 

De subsidies zijn 
verstrekt en de projecten 
kunnen starten. 

   

Een aantal 
beleidsresultaten 
wordt vertraagd 
vanwege een 
langere 
doorlooptijd voor 
het afgeven van 
een beschikking 
door RVO.nl. 

 

 

 

   

Minimaal 5 
innovatieprojecten primaire 
landbouw zijn opgestart 

Meer dan 5 innovatieve 
projecten primaire 
landbouw zijn gestart. 

   

 
 

 

 

   

Actieve samenwerking op 
Drentse en Noord-
Nederlandse schaal (inclusief 
Overijssel) op het gebied van 
landbouw en Agribusiness 

De samenwerking op 
Noordelijke schaal is 
doorgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Projectontwikkeling in het 
kader van programma’s 
INTERREG, POP en EFRO 
2014-2020 

De projectontwikkeling 
voor Europese 
programma's heeft plaats 
gevonden. Hierbij zijn 
voor Drenthe 7 
aanvragen gehonoreerd. 

   

 
 

 

 

   

Profilering van 
Drenthe als groene 
economische 
provincie 

Communicatieprogramma 
Agribusiness 2015-2020 in 
uitvoering 

Het 
communicatieprogramma 
is opgestart als 
onderdeel van 
toekomstgerichte 
landbouw. 
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Op fietse in Drentse natuur. 
 
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 
Beleidsopgave 
Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk 
perspectief 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Economische kansen in 
de natuur en landschap 
gestimuleerd en 
gefaciliteerd: ‘beleven en 
benutten' 

Alle projecten binnen 
programma Natuurlijk 
Platteland hebben een 
economische paragraaf, 
waarin beleven en 
benutten zijn 
uitgewerkt/toegelicht 

Alle projecten die in 
uitvoering zijn gegaan, 
hebben een 
economische paragraaf. 

   

 
 

 

 

   

Gesprekspartner en 
stimulator bij de 
ontwikkeling van 
innovatieve 
zorgconcepten in de 
(randen) van de natuur 

Een projectontwikkelaar 
is gestart met een 
initiatief op het terrein 
van de voormalige 
'Vluchtheuvel' in Norg 

   

 
 

 

 

   

Bezoekersinformatie- en 
startpunten Regionaal 
Landschap (Nationaal 
Park Drents-Friese Wold, 
nationaal Park 
Dwingelderveld en 
Holtingerveld) 
herkenbaar en 
economisch 
zelfvoorzienend 

Bezoekerscentrum 
Ruinen is geactualiseerd 

   

 
 

 

 

   

Levend Het netwerk is 
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bezoekersnetwerk 
Drentsche Aa; 
Samenwerking met 
Drentsche Aa, 
Gastheren & 
Gastvrouwen (stimuleren 
en faciliteren) 

gerealiseerd en actief. 
   

Doorontwikkeling 
Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap 
Drentsche Aa 

De doorontwikkeling is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Verbinding Nationaal 
Park Dwingelderveld, 
Nationaal Park Drents-
Friese Wold en 
Holtingerveld tot een 
grotere landschappelijke 
eenheid (Nationaal Park 
2.0) 

De ontwikkelagenda 
Regionaal Landschap 
Zuidwest Drenthe is 
vastgesteld met 4 
actielijnen: Dorp als 
poort, Bezoeker centraal, 
Landbouw als 
ambassadeur en 
Robuuste natuur. 

   

 
 

 

 

   

Aantrekkelijke natuur en 
een aantrekkelijk 
landschap om in te 
wonen, werken en 
recreëren 

In 3 dorpen in het 
regionaal Landschap 
Drents-Friese 
Grensstreek een 
project/proces gestart 
dat de verbinding met 
naastgelegen Nationaal 
park versterkt 
(natuur/beleving) in het 
dorp brengen 

In Ruinen en Diever zijn 
groepen met 
ondernemers en 
bewoners gestart voor 
"Dorp als poort". 

   

Er zijn initiatieven om 
meer dan 3 dorpen 
in het gebied te 
verbinden. Dit komt 
in 2017 tot uiting. 

 

 

 

   

 

 
Provincie Drenthe is sponsor van de Ronde van Drenthe. 
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Product 7.3 Dynamisch Drenthe 
Beleidsopgave 
Dynamisch Drenthe 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Het bijdragen aan 
kwalitatief goed 
onderwijsklimaat, ook in 
krimpregio's 

Onderwijs en gemeenten 
zijn ondersteund bij 
initiatieven (bijvoorbeeld: 
Academische Pabo) om 
het onderwijsklimaat in 
de breedte te 
verbeteren. De 
onderwijsmonitor geeft 
inzicht in de 
verbeterpunten. 

De groep 
'Onderwijskwaliteit' is 
actief. De 
Onderwijsmonitor maakt 
hier onderdeel van uit. 
Er zijn aanvullende 
onderzoeken gestart 
n.a.v. de resultaten uit 
de Onderwijsmonitor. 

   

 
 

 

 

   

Doelstellingen 
Bondgenootschap voor 
een geletterd Drenthe 
ondersteund 

• Ondertekend 
taalakkoord door het 
Bondgenootschap voor 
een Geletterd Drenthe, 
het landelijk projectteam 
‘Tel mee met Taal’, 
Biblionet Drenthe,  
Drenthe College, Alfa-
college en Stichting 
Lezen en Schrijven het 
Taalakkoord.  
• Steeds meer 
gemeenten richten 
taalpunten in  
• Betere contacten met 
de sociale (wijk en buurt-
) teams 

   

 
 

 

 

   

Duits in het onderwijs 
(PO, VO en MBO) is op 
de agenda gezet en 
wordt gevolgd bij de 
partners ivm 
grensoverschrijdende 
ontwikkelingen 

Aan het 
grensoverschrijdende 
project 'Sorgen für 
sorgen dass' nemen 
Noordelijke ROC's deel. 
Op het onderdeel zorg 
en welzijn wordt Duits 
als vak gegeven. 

   

 
 

 

 

   

Het versterken van 
woon- en leefomgeving 
op het platteland 

Kansen anticipeerregio 
zijn verkend, waaronder 
ook de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda 
en lobby 

De 
Samenwerkingsagenda 
is vastgesteld door het 
ministerie van BZK. 

   

 
 

 

 

   

De huidige subsidies aan 
BOKD, CMO Stamm en 
Zorgbelang worden 
gecontinueerd tot en met 
2019 

De subsidies aan BOKD, 
CMO Stamm en 
Zorgbelang zijn 
gecontinueerd, zoals 
vastgelegd in 'Visie 
krimp en leefbaarheid'. 
Deze visie is vastgesteld 
door PS in juli 2016. 

   

 
 

 

 

   

De regeling De regeling is aangepast 
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dorpsinitiatieven ter 
versterking van de 
zelfredzaamheid, sociale 
cohesie en bottom-up 
initiatieven is herzien en 
daardoor 
laagdrempeliger 

en laagdrempeliger. 
   

Er zijn minimaal 15 
projecten voortgekomen 
en in uitvoering in het 
kader van de lokale 
ontwikkelingsstrategie 
Zuidoost Drenthe (= 
Leader Zuidoost 
Drenthe) 

Er is veel belangstelling 
voor deze regeling. 
Voorbeelden van 
projecten zijn het Perron 
in Valthe en het 
Dorpshuis in 
Oosterhesselen. 

   

De 
subsidiebeschikkingen 
zijn nog niet 
verzonden aan de 
circa 25 
projectaanvragers 
door de 
administratieve 
uitvoeringsorganisatie 
RVO i.v.m. manco's in 
het administratieve 
proces. Wij blijven 
aandacht vragen voor 
spoedige afhandeling 

 

 

 

   

Samen met gemeenten 
met de kracht van sport 
en bewegen Drenthe 
(economisch) vitaler 
maken met het 
programma ‘Drenthe 
Beweegt’ 

Het aanbod voor 
aangepast sporten is in 
kaart gebracht en wordt 
(boven)regionaal 
toegankelijk gemaakt 
voor gebruik. Het Drents 
Bureau Aangepast 
Sporten (DREBAS) is 
alert op kansen voor 
onderscheidende 
evenementen voor 
aangepast sporten 

De subsidie aan DreBas 
(SportDrenthe) is 
verleend. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning van 
beeldbepalende, 
imagoversterkende 
(top)sportevenementen 
die economische en 
maatschappelijke spin-
off realiseren. 
Voorbeelden daarvan 
zijn fietsen en de 
hippische sport. 

De Provincie heeft meer 
dan 35 
(top)sportevenementen 
ondersteund, waaronder: 
- de MXGP 
- de Ronde van Drenthe 
- het Concours Hippique 
De Wolden 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning van 
initiatieven met inzet van 
het Kenniscentrum 
Evenementen voor het 
nader onderzoeken, 
acquireren of 
doorontwikkelen van 
stuwende 
Topsportevenementen 
op EK of WK niveau 

Er is subsidie verleend 
aan het Kenniscentrum 
Events (KCE) In het 
KCE zijn SportDrenthe, 
Marketing Drenthe, 
Recreatieschap en RTV 
Drenthe verenigd om 
evenementorganisatoren 
te ondersteunen in het 
genereren van zoveel 
mogelijk maatschappelijk 
en economische spin-off. 
Daarnaast is het 
haalbaarheidsonderzoek 
WK Wielrennen 2020 
gestart. 
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Zorg in Drenthe is voor 
iedereen in Drenthe 
toegankelijk en 
bereikbaar 

2 bijeenkomsten van de 
“Rondetafel Zorg” 

De bijeenkomsten 
hebben plaatsgevonden. 
Thema was bijvoorbeeld 
de aansluiting van het 
onderwijs op de 
veranderingen in de 
zorg. 

   

 
 

 

 

   

Er vindt gericht lobby 
plaats, mede in het 
kader van de 
samenwerking met onze 
partners 

Lobby vindt plaats. Zo is 
bijvoorbeeld gelobbyd 
om tijdig duidelijkheid te 
krijgen over de wmo-
financiering na 2018. 

   

 
 

 

 

   

Derde werkconferentie 
zorglandschap Drenthe 
(i.s.m. zorgverzekeraar 
en Drentse gemeenten) 
is georganiseerd 

Derde werkconferentie 
zorglandschap Drenthe 
(i.s.m. zorgverzekeraar 
en Drentse gemeenten) 
is georganiseerd (11 mei 
2016). Er ligt nu een 
conceptagenda Drents 
zorglandschap, 
bijvoorbeeld over 
effectief werken in de 
wijk. 

   

 
 

 

 

   

Innovaties voor 
zorg(voorzieningen), 
zorg op afstand en 
domotica worden 
gestimuleerd en 
gefaciliteerd 

Er zijn diverse projecten 
opgestart met partners, 
bijvoorbeeld het 
practoraat zorg en 
technologie. 

   

 
 

 

 

   

Er is eerste opzet voor 
een Drents kader voor 
het langer zelfstandig 
laten wonen van 
kwetsbare ouderen in 
Drenthe 

Dit thema is onderdeel 
van de revisie van de 
omgevingsvisie voor het 
deel Wonen. 

   

De vraag hierbij is óf 
en zo ja hoe ‘langer 
zelfstandig wonen 
voor ouderen’ 
gestimuleerd kan 
worden. 

 

 

 

   

 

 
Start Tusschenwater. Tusschenwater is een natuur- en bergingsgebied  
in de gemeente Tynaarlo. Ten zuiden van het Zuidlaardermeer 
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Product 7.4 Natuur en landschap 
Beleidsopgave 
Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting 
Realisatie 
Natuurnetwerk 
Nederland, inclusief 
de opgave Natura 
2000 PAS 

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- LIFE-project Oude 
Willem 

De voorbereiding is klaar en 
het gronddepot is 
gerealiseerd. Ook is het 
bestemmingsplan vastgesteld. 
Het LIFE project is in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- project Bargerveen, 
Schoonebeek 

De uitvoering van twee 
bufferzones is gestart: 
Weiteveen en Noord. De 
uitvoering van de schaapskooi 
(PAS maatregelen) is in 
voorbereiding. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- Project Reestdal 

Het project loopt. 
   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- Drentsche Aa 

De voorbereidende 
bestuurscommissie is gestart. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- project Laaghalen 

De ecologische 
verbindingszone tussen 
Witterveld en Hijkerveld is in 
uitvoering, de voorbereiding 
voor het kwelscherm 
Hijkerveld is gestart. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- Gebiedsontwikkeling 
Hunze 

De stuurgroep Hunze is 
geïnstalleerd waarmee de 
uitvoering is gestart. Het 
deelproject Tusschenwater is 
aanbesteed en wordt in 2017 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- Project Oude Diep 

Samen met de partners is een 
plan van aanpak opgesteld 
voor het integrale 
gebiedsproces. De uitvoering 
start in 2017. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het De uitvoering is in 
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programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- PAS project 
Mantingerzand 

voorbereiding waarbij een 
aanvraag voor POP3 is 
ingediend. 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- project Holtingerveld 

Het project is in uitvoering. 
   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- project Fochterloërveen-
Smildigerveen 

De compartimentering is 
gereed, de schaapskudde 
(PAS maatregelen) is 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- PAS project Elperstroom 

Het project is in uitvoering. 
   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
In uitvoering 
- PAS project 
Drouwenerzand 

Het project loopt en wordt 
uitgevoerd door HDL. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het 
programma Natuurlijk 
Platteland, met concreet in 
2016:  
Afronding 
- Inrichtingsplan 
Dwingelderveld (LIFE) 

Het project Dwingelderveld is 
bijna afgerond, de PAS 
maatregelen worden in 
gewijzigde vorm uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Voortgangsrapportage 
natuur 2016 

De Drentse gegevens zijn 
landelijk volgens afspraak 
opgeleverd. 

   

 
 

 

 

   

Geactualiseerde EHS-
kaart 

De kaart is geactualiseerd en 
vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Behoud en herstel Verlenen van Alle ingediende aanvragen zijn 
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natuurnetwerk 
Drenthe (inclusief 
uitvoering 
Natuurwet) 

vergunningen, 
ontheffingen en/of 
verklaringen van geen 
bedenkingen, uitoefenen 
van toezicht en 
afhandelen van meldingen 
op grond van: Wet 
Natuurbescherming, Wet 
Natuurbeheer en 
Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS), Natura 
2000-gebieden 
 
 

afgehandeld of in 
behandeling. 

   

Valwildregistratie en 
meldpunt voor wildschade 

De opzet van de 
valwildregistratie en het -
meldpunt zijn opgepakt. 

   

Valwildregistratie is 
complexer dan 
verwacht en vraagt 
meer afstemming 
met partijen 
waardoor het nog 
niet operationeel 

 

 

 

 

   

Provinciale 
regelgeving/verordeningen 
voor soortenregistratie, de 
implementatie van het 
Flora-en faunabeleidsplan, 
implementatie van de 
nieuwe 
Natuurbeschermingswet 

De implementatie van de 
nieuwe wet 
natuurbescherming is voltooid. 
De soorteneffectrapportage 
voor herintroductie van 
edelherten DFW is bijna 
gereed. 

   

 
 

 

 

   

Vergunnings-, toezichts- 
en handhavingsparagraaf 
voor de beheerplannen 

De paragraaf is opgenomen in 
de beheerplannen. 

   

 
 

 

 

   

Ontwikkelagenda 
veehouderij: beleidsregels 
om het kringloopdenken 
op bedrijfsniveau en 
grondbeleid te bevorderen 

Er zijn acties opgestart met de 
sector om de verduurzaming 
te bevorderen, waaronder: 
- pilot duurzaamheidsplannen; 
- proeftuin Drenthe; 
- verkenning samenwerken 
akkerbouw – melkveehouderij; 
- overzicht instrumentarium 
Landbouwstructuurversterking. 

   

In overleg met de 
partners zijn, in 
plaats van 
beleidsregels, 
acties opgestart 
om verduurzaming 
te bevorderen. 

 

 

 

   

Beleidskader t.b.v. Nieuwe 
natuurbeschermingswet. 

De beleidsregels zijn 
vastgesteld. 
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Ontwikkelingen 
 

Product 7.1 Agribusiness 

De ontwikkelingen in de landbouw zijn divers. Er is vooral veel beweging in de melkveehouderij rond 
fosfaat en de inspanningen om de derogatie te behouden. De doorwerking hiervan, in combinatie met 
grondgebondenheid zal effect hebben op de Drentse melkveehouderij. Hoe dit precies zal uitvallen is 
nu nog niet goed te beschrijven. Met onze partners, waaronder LTO Noord, DAJK en NMFD hebben 
wij met de ontwikkelagenda melkveehouderij en natuur een actieplan ontwikkeld om de 
melkveehouderij in Drenthe weerbaarder en duurzamer te maken. Over het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid is de discussie gestart over de invulling van dit beleid na 2020. Innovatie, 
verduurzaming en aandacht voor biodiversiteit zullen waarschijnlijk de belangrijke thema’s blijven. Op 
Nederlandse schaal wordt invulling gegeven aan het begrip Natuur-inclusieve landbouw. Ook voor 
Drenthe zullen wij de vertaling moeten maken. Opvallend is verder de transitie die het Nederlandse 
beleid doormaakt: van landbouwbeleid naar voedselbeleid, met meer aandacht voor de keten en 
gezondheid van mensen. 
 

Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 

Programma Natuurlijk Platteland is nu in uitvoering in samenwerking met de gebiedspartners. 
 

Product 7.3 Dynamisch Drenthe 

Niet van toepassing. 
 

Product 7.4 Natuur en landschap 

Natuur 
Biodiversiteit buiten het NNN gaat meer aandacht krijgen omdat Nederland met name hier sterk 
achteruit gaat. 
 
Landschap 
Er ontstaat op dit moment meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap. 
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Programma 7: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 7.1 Agribusiness       
 Landbouw en agribusiness       
  Inkoop -89.002  0  0  0  0  
  Subsidie 864.083  981.949  1.156.949  1.216.672  -59.723  
 totaal beleidsopgave  775.081  981.949  1.156.949  1.216.672  -59.723  
 totaal product  775.081  981.949  1.156.949  1.216.672  -59.723  
 Product 7.2 Plattelandsontwikkeling       
 Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een 

goed economisch en maatschappelijk perspectief 
      

  Inkoop 1.599.141  600.000  1.571.000  1.650.119  -79.119  
  Subsidie 443.035  375.000  300.000  289.660  10.340  
 totaal beleidsopgave  2.042.176  975.000  1.871.000  1.939.779  -68.779  
 totaal product  2.042.176  975.000  1.871.000  1.939.779  -68.779  
 Product 7.3 Dynamisch Drenthe       
 Dynamisch Drenthe       
  Inkoop 7.599  20.000  20.000  -3.397  23.397  
  Subsidie 716.000  820.000  820.000  807.453  12.547  
 totaal beleidsopgave  723.599  840.000  840.000  804.056  35.944  
 totaal product  723.599  840.000  840.000  804.056  35.944  
 Product 7.4 Natuur en landschap       
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen 

en herstellen) 
      

  Inkoop 3.973.065  17.030.134  8.070.584  10.357.298  -2.286.714  
  Kapitaal 

lasten 
207.753  200.636  200.636  200.636  0  

  Onvoorzien 
/ stelpost 

0  -1.212.554  0  0  0  

  Subsidie 40.237.398  57.916.837  38.213.743  37.925.648  288.095  
 totaal beleidsopgave  44.418.216  73.935.053  46.484.963  48.483.582  -1.998.619  
 totaal product  44.418.216  73.935.053  46.484.963  48.483.582  -1.998.619  
 Totaal  47.959.071  76.732.002  50.352.912  52.444.090  -2.091.178  
Baten        
 Product 7.1 Agribusiness       
 Landbouw en agribusiness       
  Ontv. 

bijdragen 
0  0  -170.000  -227.687  57.687  

 totaal beleidsopgave  0  0  -170.000  -227.687  57.687  
 totaal product  0  0  -170.000  -227.687  57.687  
 Product 7.2 Plattelandsontwikkeling       
 Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een 

goed economisch en maatschappelijk perspectief 
      

  Ontv. 
bijdragen 

0  0  -330.000  -330.000  0  

  Ontv. 
subsidies 

-26.967  0  0  0  0  

 totaal beleidsopgave  -26.967  0  -330.000  -330.000  0  
 totaal product  -26.967  0  -330.000  -330.000  0  
 Product 7.4 Natuur en landschap       
 Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen 

en herstellen) 
      

  Leges -212.102  0  -80.000  -85.418  5.418  
  Ontv. 

bijdragen 
-28.509.700  -8.894.933  -15.464.411  -18.696.067  3.231.656  

  Ontv. 
subsidies 

-15.838  -23.000  -23.000  -14.963  -8.037  

 totaal beleidsopgave  -28.737.641  -8.917.933  -15.567.411  -18.796.449  3.229.038  
 totaal product  -28.737.641  -8.917.933  -15.567.411  -18.796.449  3.229.038  
 Totaal  -28.764.608  -8.917.933  -16.067.411  -19.354.136  3.286.725  
Saldo   19.194.463  67.814.069  34.285.501  33.089.955  1.195.546  
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Programma 7. Dynamiek in leefomgeving  
Toelichting  
Saldo Programma  1.195.546 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Bijdrage van reserve vitaal platteland -89.392 
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG 491.476 
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 575.929 
Totaal verrekend met reserves 978.013 
Resultaat programma na bestemming reserves 217.533 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 
Product 7.1 Agribusiness 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 59.723,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Prikkels versterkte agrarische sector/R&T-landbouw-SEV 
Deze budgetten zijn met € 183.380,-- overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door de 
impuls die gegeven is aan de projectontwikkeling en die tot meer projecten heeft geleid dan gepland. 
 
Afwikkeling vorige boekjaar. 
Het saldo bedraagt € 91.691,-- nadelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de nagekomen last  
wegens het subsidieproject gesloten kringloop voor een duurzame en levensvatbare veehouderij.  
 
Grondgebonden landbouw 
Op deze post doet zich een voordeel voor van € 215.348,--. Dit bestaat uit een nadeel op het budget 
grondgebonden landbouw van € 34.651,-- en een voordeel van € 250.000 omdat  een  in de 
administratie gereserveerde bedrag  2015 is vervallen. 
 
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 68.779,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Vitaal Platteland. 
In de 3e Bestuursrapportage is op basis van de inzichten op dat moment het naar verwachting niet 
benutte bedrag in 2016 overgeheveld naar 2017. Nu blijkt dat we na deze overheveling € 89.392,-- het 
budget met € 89.392,-- overschrijden en er dus te veel is overgeheveld.  
Het tekort wordt onttrokken aan de Reserve vitaal platteland en de budgetten voor 2017. 

 

Product 7.3 Dynamisch Drenthe 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 35.944,--. 
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Product 7.4 Natuur en landschap 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.998.619,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
GWO (BIJ 12) 
Deze post bevat een voordeel van € 111.105,--. Dit voordeel is voornamelijk een gevolg van de 
teruggave van het rekeningresultaat 2015 van Bij12 van € 122.210,--. Het overschot wordt 
gereserveerd in de reserve natuurbeleid. 
 
Afwikkeling vorig boekjaar GWO (BIJ12) 
Het voordeel op deze post bedraagt € 101.322,--. De post bevat de gecompenseerde doorgeschoven 
BTW 2015 van BIJ12 ad € 101.322,--. Deze BTW kan door de provincie worden gecompenseerd. 
 
Beheer Natuur en Landschap  
Het nadeel voor 2016 bedraagt € 1.396.202,--. Het tekort wordt verklaard door enerzijds een verlaging 
van het budget met ruim € 600.000,-- als gevolg van vervallen van de dekking uit de 
Cofinancieringsreserve Europa, extra middelen voor Health Check en de verrekening wegens bijdrage 
transitie DLG in 2015. Anderzijds is er een uitgavenstijging geweest. Deze bestaat oa. ten eerste uit 
een eenmalige indexering van bestaande functiewijzigingscontracten die na zes jaar opnieuw zijn 
afgesloten van in totaal €602.835. Ten tweede kosten voor kleine beheerders ad € 74.985,- waarvoor 
wel een Rijksvergoeding is ontvangen maar niet meer kon worden begroot in 2016 (zie 
provinciefondsuitkering). Ten derde nagekomen lasten voor werkzaamheden RVO in 2015 ad 
€ 83.477,--. 
 
Tijdelijk beheer grondbezit 
De kosten zijn in 2016 € 88.868,- lager dan begroot. Het gaat om de lasten (o.a. zakelijke lasten) die 
samenhangen met het beheer van grond in tijdelijk bezit.  
 
Uitvoeringskosten programma natuurlijk Platteland 
Het budget voor uitvoeringskosten Programma Natuurlijk Platteland is met € 395.135,-- overschreden.  
De uitgaven hadden € 615.014,-- betrekking op uitvoeringskosten van derden waarvoor deze post niet 
expliciet is bedoeld. Het gaat om nagekomen uitvoeringslasten POP 2 door RVO en de 
uitvoeringskosten POP3 van RVO en SNN. De helft van de uitvoeringskosten POP3 zal worden 
gedekt uit cofinanciering Europa. De rest van het tekort zal worden gedekt uit de reserve natuurbeleid. 
 
Nationale Parken 
Het budget Nationale Parken is met € 59.849,-- overschreden. Dit deed zich voor op een aantal 
projecten zoals de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland vanuit het Programma 
Nationale Parken, een onverwachte asbestsanering, een nabetaling aan de geluidswal Spier en een 
intensiever onderzoek ten behoeve van de herintroductie edelherten Drents-Friese Wold (SER) op 
recreatie, juridische aspecten en landbouw. De overschrijding wordt deels gecompenseerd door de 
vrijval wegens afwikkeling van de subsidieverplichting ad € 33.004,-- en een subsidie van de 
rijksdienst voor cultureel erfgoed van € 15.000,-- die in 2017 zal worden toegezegd voor uitgevoerde 
activiteiten in 2016. 
 
Inrichtingskosten nieuwe Natuur 
Op het budget voor de ontwikkelopgave uit het programma Natuurlijk Platteland (raming jaarschijf 
2016) deed zich een overschrijding voor van € 1.361.844,--. Dit wordt verrekend met de reserve 
natuurbeleid. Een specificatie is opgenomen in de bijlage Programma Natuurlijk Platteland. De 
uitgaven zijn voor € 4.591.321,-- via het opdrachtenspoor van Prolander verlopen. Dit komt overeen 
met de begroting ad € 4.600.000,-- die we hadden gebaseerd op de prognose van Prolander in de 2e 
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PPOV. De provinciale uitgaven bedroegen € 1.115.621. We lichten daar uit het Project Oude Willem 
ad € 1.071.110,-- die geheel wordt gedekt uit de EU-LIFE subsidie (zie ook baten).  
 
Programmatische aanpak stikstof (PAS) 
De PAS uitgaven overschreden de begroting met € 1.043.609,--. In november en december is door 
Prolander het project PAS Bargerveen Noord en Weiteveen Kooi in uitvoering genomen. Met de 
kosten € 1.432.926,-- was in de 3e Bestuursrapportage 2016 geen rekening gehouden. De uitgaven 
voor de overige activiteiten in eigen beheer bleven met € 389.318,-- onder de begroting. De 
verschillen worden verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
ILG Uitfinanciering afwikkeling vorig boekjaar. 
Op dit budget doet zich een voordeel voor van € 438.814,--. In 2016 heeft de afwikkeling van een 
restant verplichting van € 271.858,-- met betrekking tot het ILG project Beekherstel Middenloop 
Vledder Aa plaatsgevonden. Daarnaast is de restant subsidieverplichting project gestuurde 
waterberging Traandijk (Oshaar) voor € 166.955,-- vrijgevallen. 
 
ILG Lasten 
Het voordeel op deze post, die wordt verrekend met de reserve ILG bedraagt € 984.243,--. 
Een specificatie is opgenomen in de bijlage Programma Natuurlijk Platteland. Tussen de raming uit de 
3e Bestuursrapportage en de realisatie door Prolander zit een verschil van € 633.177,--. Dit zat vooral 
in de projecten Peize Koppeling Grote Masloot Eelderdiep, Dwingelderveld uitvoering en EVZ en 
Kwelscherm Laaghalerveen. De afrekening van het project Dutch Crane resort was dit jaar niet 
gepland. Tenslotte deed zich vrijval voor bij de afwikkeling van oude verplichtingen waaronder de 
Reest, Deurzerdiep en de Hunze. De verschillen worden verrekend met de reserve ILG. 
 
Afwikkeling LGR ruilverkaveling Zuidwolde blok Oost. 
De nagekomen last vorig boekjaar (nadeel € 1.318.376,--) betreft per saldo een aankoop in delijst 
geldelijke regelingen (LGR) ruilverkaveling Zuidwolde blok Oost. Het batig saldo van dit 
ruilverkavelingsblok van € 1.836.049,-- was reeds met Prolander/DLG verrekend in eerdere jaren. Het 
nadeel nu wordt verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
Grondverwerving en functieverandering NNN  
Op het budget grondverwervingskosten doet zich een voordeel voor van € 1.737.413,--  
Dit is als volgt gespecificeerd: 

 
Begroot Gerealiseerd Verschil 

Functiewijziging (nieuw) 1.500.000 1.866.009 -366.009 
Lasten Grondverwerving 6.600.000 4.496.576 2.103.424 

 
8.100.000 6.362.585 1.737.415 

 
Er zijn meer functiewijzigingscontracten getekend dan gepland. Verder zijn er eind 2016 een tweetal 
potentiële aankopen doorgeschoven naar 2017. Het verschil wordt verrekend met de reserve 
natuurbeleid. 
 
Baten 
 
Product 7.1 Agribusiness 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 57.687,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
 



139 

Grondgebonden landbouw  
Van derden is in 2016 € 57.687,-- meer ontvangen wegens kavelruil, dan in de 3e Bestuursrapportage 
2016 was verwacht. 
 
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 
De totale afwijking betreft € 0,--. 
 
Product 7.3 Dynamisch Drenthe 
Niet van toepassing. 
 
Product 7.4 Natuur en landschap 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.229.038,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Opbrengsten ontwikkelopgave  
Er is € 2.053.456,-- meer van derden ontvangen dan begroot. Dit kan als volgt worden gespecificeerd. 
Het verschil heeft voor € 2.591.110,-- betrekking op 2 specifieke incidentele baten en voor € 537.654,-
- op verschillen tussen de geschatte en gerealiseerde bijdragen van derden op lopende projecten in 
2016. Dit betekent echter niet dat er sprake is van een voor of nadeel op het (meerjaren) project, maar 
van de timing van de begroting en realisatie voor de jaarschijf 2016. De twee incidentele ontvangsten 
hadden betrekking op de terug ontvangst van € 1.520.000,-- wegens voorfinanciering aan Prolander 
van een grondaankoop op het icoonproject Oude Willem (€ 1.071.110,--) en de EU-LIFE subsidie ter 
dekking van de kosten voor het icoonproject Oude Willem. Alle verschillen worden verrekend met de 
reserve natuurbeleid. 
 
PAS  
In november 2016 is € 148.926,-- ontvangen voor het project Bargerveen PAS Noord Weiteveen Kooi. 
Met deze bate was in de 3e Bestuursrapportage geen rekening gehouden. 
 
ILG Uitfinanciering. 
De bijdragen van derden op ILG projecten bleven € 931.577,-- onder de begroting. Dit wordt 
verrekend met de ILG reserve. Een specificatie is opgenomen in de bijlage Programma Natuurlijk 
Platteland. Tussen de raming uit de 3e Bestuursrapportage en de realisatie zitten verschillen op de 
projecten Dwingelderveld uitvoering € 773.452,-- en Peize Koppeling Grote Masloot Eelderdiep € 
310.872,--. De financiële afronding van deze projecten heeft vertraging opgelopen. De inkomsten 
wegens afwikkeling van planmatige kavelruil van € 227.687,-- en Dutch Crane resort waren niet 
geraamd.  
 
Grondverwerving en functieverandering NNN  
De grondverkopen overschreden de begroting met € 1.769.473,--. Dit komt door meer verkopen van 
ruilgrond die met een boekwaarde van nul waren gekregen van bureau landbouwgronden (BBL). 
 
Tijdelijk beheer grondbezit 
Deze post omvat de baten (pachtopbrengsten) van grond in tijdelijk bezit. De geraamde baten 
overschreden de begroting met € 143.203,--. 
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Speerpunt 6: Financiën en organisatie 
In de begroting 2016 schreven we over dit speerpunt: 
Open, adaptief en resultaatgericht. Onze ambities realiseren wij samen met de ambtelijke organisatie. 
De veranderingen in opgaven en omgeving vragen een doorontwikkeling van de organisatie: van 
onze medewerkers en van de werkprocessen. Houding en gedrag van de medewerkers sluiten aan bij 
onze ondernemende stijl van werken. En wij willen met hetzelfde aantal mensen een hogere kwaliteit 
leveren, die zich laat zien in op tijd geleverde resultaten, onze dienstverlening, in het adaptief 
vermogen van de organisatie en in haar netwerkvaardigheden. Dit vraagt om een organisatie met een 
goede balans tussen een vaste kern en een variabele schil, waarin integraal wordt gewerkt aan onze 
opgaven. Met een strategische personeelsplanning geven wij hier verder invulling aan. De interactie 
met ‘buiten’ wordt een belangrijk speerpunt. Daarom investeren wij in de verdere professionalisering 
van onze dienstverlening. Daarnaast zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met forse 
natuurlijke uitstroom door pensionering. Om deze uitstroom van ervaren medewerkers op te vangen 
richten wij ons actief op tijdige aanwas en behoud van jong talent (groen voor grijs; waaronder een 
trainee programma). Om de grote verandering in de organisatie door te kunnen voeren, zullen wij de 
eerste jaren extra investeren in mensen en processen. Om snel en gerichte keuzes te kunnen maken, 
investeren we tevens in een meer transparante en actuele bestuurlijke en managementinformatie via 
digitale technieken. 
 
Successen 

• De Algemene Subsidieverordening Drenthe is herzien en gestroomlijnd. Zo is in de ASV een 
kader ten aanzien van leningen en kredietsubsidies opgenomen. 

• Samenwerking met provincie Groningen op het gebied van Grafische Diensten. 
• Eind 2016 waren 7 personen met een arbeidsbeperking werkzaam bij de provincie Drenthe. 

Hiermee heeft de provincie eind 2016 de taakstelling van eind 2018 al gerealiseerd. 
• De provincie heeft als eerste werkgever de PensioenPluim-prijs van het ABP in ontvangst 

mogen nemen. Van de 65 werkgevers hebben wij de meeste initiatieven ondernomen om 
werknemers pensioenbewust te maken. 

• We hebben voldaan aan het convenant horizontaal toezicht die met de Belastingdienst is 
getekend. Hierdoor hebben we voorkomen dat er eventueel boetes zouden worden opgelegd. 

• Het medewerkerscongres was weer een groot succes met een grote diversiteit en kwaliteit 
aan workshops en een record aantal deelnemers. 

• We hebben zowel de jaarrekening 2015 als de begroting 2017 online beschikbaar gesteld als 
opmaat naar een online monitor voor de Planning & Control. Tevens is de basis 
managementinformatie via dashboards online beschikbaar gekomen. 

 
Knelpunten 

• Borgen van de Dienstverleningsovereenkomst (RUD/Prolander) binnen de eigen organisatie 
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ABP-markt 

 
Programma 8. Middelen 
Toelichting programma 
De ambities van het Drentse bestuur moeten zo goed mogelijk waar gemaakt worden, gericht op de 
(nieuwe) bestuurlijke speerpunten, met een effectieve en doelmatige inzet van middelen. Met een 
moderne bedrijfsvoering. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op 
orde heeft maar vooral ook ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en 
veranderende behoeftes van bestuur, partners en burgers. 
 

Lasten Baten 
233.690.064  -386.436.145  

 

 

 

   

 
 1 2 3 4 (3-4) 
 Realisatie 

 2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil 

Totaal lasten 74.357.871  62.160.705  177.980.931  192.673.398  -14.692.467  
Apparaatskosten 41.648.964  40.169.142  40.899.763  41.016.666  -116.903  
Totaal baten -231.756.298  -291.424.478  -372.662.068  -386.436.145  13.774.077  
Saldo -115.749.463  -189.094.631  -153.781.374  -152.746.081  -1.035.293  
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Netwerkmarkt werving Drenttalenten 
 
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsopgave 
Een financieel gezonde organisatie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Een financieel gezonde 
organisatie, die voldoet 
aan alle wettelijke eisen 
en gangbare opvattingen 
ten aanzien van 
financieel 
instrumentarium 

De provincie valt in 2016 
onder repressief toezicht 
vanuit het rijk 

De provincie viel in 2016 
onder repressief toezicht 
vanuit het rijk 

   

 
 

 

 

   

Voor de jaarstukken 
wordt een goedkeurende 
verklaring van de 
accountant verkregen 

Voor de Jaarstukken 
2015 is  een 
goedkeurende verklaring 
van de accountant 
verkregen 

   

 
 

 

 

   

Herziene en 
vereenvoudigde 
algemene 
subsidieverordening 

De ASV is eind 2016 
door PS vastgesteld 

   

 
 

 

 

   

Continue (digitale) 
verbetering van 
informatiesystemen en 
informatievoorziening 

De planning- en 
controldocumenten zijn 
digitaal beschikbaar; in 
2016 worden de 
documenten ook nog op 
papier aangeboden 

De belangrijkste 
planning- en 
controldocumenten zijn 
digitaal beschikbaar. In 
2016 zijn de documenten 
ook nog op papier 
aangeboden 
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Medewerkerscongres 
 
Product 8.2 Personeel en organisatie 
Beleidsopgave 
Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Doorontwikkeling van de 
kwaliteit van alle 
medewerkers (leiding en 
medewerkers) 

De ontwikkeling van de 
medewerkers wordt 
meer toegesneden op de 
klantvraag. 

In het najaar is gestart 
met strategische 
personeelsplanning.  
Opleidingstrajecten zijn 
gestart en doorlopen. 

   

 
 

 

 

   

Met een Management 
Developmenttraject is 
meer eenheid van 
leidinggeven gecreëerd, 
zijn de rollen van de 
leidinggevenden 
verhelderd en 
aangescherpt en zijn 
onderlinge 
(cultuur)patronen 
d b k  

Het MD-traject is een 
meerjarig traject. Er zijn 
dit jaar meerdere sessie 
geweest. Het accent is 
verlegd op 
managementdevelopment 
in het werk 

   

 
 

 

 

   

Verbetering van de 
kwaliteit van de 
provinciale 
(werk)processen 

Vanuit het perspectief 
van de klant is een 
aantal processen 
kwalitatief verbeterd 

Op systematische wijze 
(Vanguard) zijn diverse 
processen geanalyseerd 
en verbeterd waaronder 
de GS-stukkenstroom, 
facturering, P&C-cyclus. 

   

 
 

 

 

   

Vernieuwen van De vier ondersteunende 
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tenminste vier 
ondersteunende 
processen 

processen betreffen 
‘Instroom, wijziging en 
uitstroom van 
medewerkers’ (IWU), 
proces ‘Ontvangst 
bezoekers’, proces 
‘Informatie op Huisnet’ en 
proces’ Post’. Het proces 
IWU is werkend 
opgeleverd aan de 
proceseigenaar. De 
processen ‘Ontvangst 
bezoekers’ en ‘Informatie 
op Huisnet’ zijn  afgerond 
Proces ‘Post’ wordt in 
2017 afgerond. 

   

Kantelen van een 
teamgestuurde naar een 
procesgestuurde 
dienstverlening 

De drie opgeleverde 
ondersteunende 
processen zijn volgens dit 
principe ingericht. 

   

 
 

 

 

   

Verbetering van de 
kwaliteit van de teams 

Vanuit het perspectief 
van de klant is de 
kwaliteit van een aantal 
teams verbeterd 

Integrale benadering van 
teamontwikkeling door te 
werken met nieuwe 
systematiek van 
teamontwikkelplannen. 

   

 
 

 

 

   

Versterking van het 
buiten naar binnen 
werken 

Het aantal medewerkers 
dat "buiten" resultaten 
neerzet, is vergroot 

Door de invoering van 
opgavegericht werken 
wordt dit gestimuleerd. 

   

 
 

 

 

   

De effectiviteit van 
medewerkers die 
"buiten" resultaten 
neerzetten, is vergroot 

Door de invoering van 
opgavegericht werken 
wordt dit gestimuleerd. Dit 
vergt een meerjarige 
aanpak. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave 
Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

De juiste 
mensen op de 
juiste plaats op 
het juiste 
moment 

Inzicht in hoeveel medewerkers met 
welke kwaliteiten op welk moment 
nodig zijn 

De inzichten zijn in 
beeld en worden 
periodiek 
geactualiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Inzicht in het  huidige 
personeelsbestand en de talenten 
en mogelijkheden van de 
medewerkers 

De inzichten zijn in 
beeld en worden 
periodiek 
geactualiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Leeftijdscategorie medewerkers tot 
35 verhogen met 15% 

Meester-
gezelcontructies zijn 
gestart. 
Onderzoek gestart 
voor Generatiepact. 
Zorgvuldige 
voorbereiding 
individuele 
maatwerkafspraken 
zijn opgestart. 
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Betrouwbaar 
en aantrekkelijk 
werkgeverscha
p 

Geactualiseerd @Motion-beleid: 
talenten worden benut, er zijn 
bewegingen binnen de organisatie 
en medewerkers worden ingezet op 
prioriteiten van de organisatie. Dit 
gebeurt transparant 

Actualisatie heeft 
geleid tot het inzetten 
op mobiliteit door 
middel van het 
opzetten van 
opstellen van 
klussen, opdrachten 
en projectmatig 
werken 
(opgavegericht 
werken). 

   

 
 

 

 

   

Medewerkerstevredenheidsonderzo
ek met score van een 8 gemiddeld 

Is niet uitgevoerd. 
   

Er is in 2016 gekozen 
voor een 
organisatiebreed 
integriteitsonderzoek in 
verband met 
collegeprioriteit. 
Het medewerkers- 
tevredenheidsonderzoe
k staat gepland voor 
2017. 

 

 

 

   

Werkgeversinzet nieuwe CAO-
afspraken 

We zijn nauw 
betrokken op alle 
niveaus bij 
voorbereidingen van 

  

   

 
 

 

 

   

Afgesproken quota op het gebied 
van binnenhalen van personeel uit 
doelgroepen zijn behaald 

Er zijn meer mensen 
aangesteld uit het 
doelgroepenregister 
(participatiewetgevin
g) dan landelijk was 
afgesproken. 
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Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
Beleidsopgave 
(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van 
de organisatie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Functionele 
en duurzame 
gebouwen en 
terreinen en 
daarbij 
benodigde 
voorzieningen 

100% Groene energie inkoop  Wij hebben 100% 
Groene energie 
ingekocht 

   

 
 

 

 

   

Onderhoud conform 
meerjarenonderhoudsplan 

Regulier onderhoud is 
volgens plan verlopen. 
Herinrichting van de 
parkeerplaats is 
gerealiseerd. Renovatie 
van de daken van het 
Drents Museum is 
gestart en afronding 
volgt in 2017. 

   

 
 

 

 

   

Een efficiënt 
en doelmatig 
gebruik van 
producten en 
diensten 

Vaststellen van 
DienstenNiveauOvereenkomste
n 

In 2016 is vanuit het 
facilitaire werkveld een 
pilot gestart met 
betrekking tot de 
dienstenniveau-
overeenkomst met 
Prolander 

   

De verdere ontwikkeling 
van DienstenNiveau-
Overeenkomsten wordt 
op concernniveau 
opgepakt waarbij 
concernbrede borging van 
groot belang is. 

 

 

 

   

(Continuering van de) 50% 
Duurzame catering 

Inmiddels is 56% 
duurzame catering 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Provinciehuis bezettingsgraad 
is 10 medewerkers op de 8 
werkplekken bezet (efficiency); 
dit is het maximaal haalbare bij 
huidige piekbelasting 

We hebben het 
programma Flexware 
aangeschaft waarmee 
we   de beschikking 
hebben over real-time  
managementinformatie 
voor wat betreft de 
bezettingsgraad. 
Gebruikers  kunnen 
hiermee zien waar 
werkplekken en ruimten 
vrij dan wel bezet zijn en 
waar collega’s te vinden 
zijn. 

   

 
 

 

 

   

Toegankelijk 
en duurzaam 
opgeslagen 
(digitale) 
informatie 
beschikbaar 
stellen aan 
interne en 
externe 
afnemers 
voor 
kennisdeling 

Geactualiseerd en door GS 
vastgesteld Informatieplan 

Een geactualiseerd en 
vastgesteld 
Informatieplan volgt in 
2017. 

   

Vaststelling van het 
informatieplan is volgend 
op de resultaten van de 
interne organisatie-
ontwikkeling. Het zal, 
mede op basis van de 
visie op ‘Staf en 
Ondersteuning’ een 
onderdeel vormen van het 
I&A implementatieplan. 
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en 
samenwerkin
g 

Geactualiseerd 
Informatiearchitectuur en I-
beleid 

Een geactualiseerd 
Informatiearchitectuur en 
I-beleid volgt in 2017. 

   

De actualisatie van 
Informatiearchitectuur en 
I-beleid zal  gebaseerd 
worden op de visie ‘Staf 
en Ondersteuning’ die 
eind 2016 is 
gepresenteerd. 

 

 

 

   

Conform interprovinciale 
richtlijnen vastgesteld en 
actueel 
Informatiebeveiligingsbeleid 

Informatiebeleidsplan is 
in december opgeleverd 
en ligt voor 
besluitvorming klaar. 
Vaststelling in 2017. 

   

 
 

 

 

   

Weten waar welke informatie 
zich bevindt en opleveren 
analyse om te komen tot advies 
voor structurele verbeteringen 

In 2016 is op teamniveau 
gestart met een 
onderzoek waaruit 
duidelijk moet worden 
waar informatie wordt 
opgeslagen en waar 
informatie gehaald wordt 
met als eerste doel de 
mogelijke risico's 
daarvan in kaart te 
brengen. Het betreft 
vooral risico's t.a.v. 
informatiebeheer. 

   

 
 

 

 

   

Beschikbaar hebben van 
(digitaal) 
samenwerkingsomgeving die 
voldoet aan (wettelijke) eisen 

Er is nog geen 
samenwerkingsomgevin
g. 

   

De realisatie van de 
beoogde 
samenwerkingsomgeving 
is uitgelopen, mede 
doordat de scope van de 
opdracht is uitgebreid. In 
2016 is een pilot 
uitgevoerd. Als vervolg is 
een gestructureerd 
onderzoek naar de 
behoefte van een 
moderne 
samenwerkingsomgeving 
gestart.   
De pilot 2016 is 
geëvalueerd en heeft 
geleid tot een voorstel 
voor de inrichting van een 
proeftuin.  
In de eerste helft van 
2017 wordt deze, meer 
uitgebreide, proeftuin 
"samenwerkingsomgeving
" uitgevoerd. 

 

 

 

   

Een 
betrouwbare 
en flexibele 
ICT 
infrastructuur 
di  

 
 

ICT systemen zijn beschikbaar 
voor tenminste 99% (uptime) 

Het streefpercentage van 
99% (uptime) voor het 
beschikbaar zijn van ICT 
systemen is gehaald. 
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Product 8.4 Reserve mutaties 
Beleidsopgave 
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde 

resultaten 
Status realisatie met 
toelichting 

Inzicht in de stand van 
reserves en 
voorzieningen 

Zie de in de paragraaf 
Reserves en 
voorzieningen 
opgenomen overzichten 
en toelichtingen 

Zie de in de paragraaf 
Reserves en 
voorzieningen 
opgenomen overzichten 
en toelichtingen 

   

 
 

 

 

   

 
Ontwikkelingen 
 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Niet van toepassing. 
 

Product 8.2 Personeel en organisatie 

De ambtelijke organisatie is volop in beweging. Er wordt door het management ingezet op de 
doorontwikkeling van de adaptieve netwerkorganisatie. In het kader van de vergaande krimp van de 
organisatie is het instrument strategische personeelsplanning  ingezet. Daardoor wordt inzichtelijk wat 
de opgaven van de organisatie zijn en hoe zich dit verhoudt tot de beschikbare personele capaciteit 
(kwantitatief en kwalitatief). Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre een generatiepact bijdraagt aan 
een verdergaande duurzame inzetbaarheid van het oudere personeel en het aanpassen van de 
generatiebalans in het totale personeelsbestand. 
 
Ook krijgt ambtelijke integriteit/ethisch leiderschap aandacht. In 2017 zal er follow up komen van de 
integriteitsbrede analyse en onderzoek dat in de organisatie heeft plaatsgevonden. Verder zal er in 
2017 ook een coördinator ambtelijke integriteit worden ingehuurd voor de duur van 1 1/2 jaar waarbij 
focus zal worden gelegd op het creëren van en bewustwording en omgaan met dilemma's met ethisch 
karakter. In algemene zin zal ook moraliteit in het werkveld aandacht krijgen. Voorts zullen de kaders 
en regelgeving inzake ambtelijke integriteit worden geactualiseerd.  
 
In 2017 staat ook de nieuwe provinciale CAO gepland. Tevens wordt met de nieuwe CAO de 
verbinding gezocht  met de onlangs aangenomen wet Normalisering die medio 2020 van kracht zal 
zijn. 
 

Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 

Per 1 november 2016 is een nieuw beveiligingsbedrijf gecontracteerd. De proef met hospitality is een 
succes gebleken en wordt daarom gecontinueerd. Verder zijn de toegangspoortjes vernieuwd, 
waardoor die een hoger beveiligingsniveau hebben. 
Ook is het proces Ontvangst bezoekers geoptimaliseerd en verbeteringen zijn uitgevoerd. 
 

Product 8.4 Reserve mutaties 

Niet van toepassing. 
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Programma 8: wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 (3-4) 
 Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 

wijziging 

Realisatie 
2016 

verschil 

Lasten        
 Product 8.1 Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen 
      

 Een financieel gezonde organisatie       
  Apparaats 

kosten 
41.648.964  40.169.142  40.899.763  41.016.666  -116.903  

  Inkoop 1.757.669  560.598  338.598  9.983.337  -9.644.739  
  Kapitaal 

lasten 
27.633  27.633  27.633  27.633  0  

  Onvoorzien 
/ stelpost 

0  554.768  0  0  0  

  Rente 3  2.500  2.500  207  2.293  
  Subsidie 0  6.231  6.231  0  6.231  
  Toev. 

voorziening 
123.353  131.000  1.637.098  1.625.451  11.647  

 totaal beleidsopgave  43.557.623  41.451.872  42.911.823  52.653.295  -9.741.472  
 totaal product  43.557.623  41.451.872  42.911.823  52.653.295  -9.741.472  
 Product 8.2 Personeel en organisatie       
 Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en 

dienstbare organisatie 
      

  Inkoop 330.902  126.900  329.700  286.367  43.333  
 totaal beleidsopgave  330.902  126.900  329.700  286.367  43.333  
 Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid       
  Inkoop 609.475  1.041.168  937.948  540.302  397.646  
 totaal beleidsopgave  609.475  1.041.168  937.948  540.302  397.646  
 totaal product  940.377  1.168.068  1.267.648  826.669  440.979  
 Product 8.3 ICT en facilitaire zaken       
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en 

voorzieningen die passen bij de behoeften van de 
organisatie 

      

  Belastingen 94.374  100.000  100.000  101.125  -1.125  
  Inkoop 7.127.987  5.127.052  5.229.932  5.086.495  143.437  
  Kapitaal 

lasten 
3.077.722  3.694.309  3.412.670  3.412.669  1  

  Toev. 
voorziening 

516.070  577.793  577.793  577.793  0  

 totaal beleidsopgave  10.816.153  9.499.154  9.320.395  9.178.082  142.313  
 totaal product  10.816.153  9.499.154  9.320.395  9.178.082  142.313  
 Product 8.4 Reserve mutaties       
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves 

en voorzieningen zijn 
      

  Adm. 
boekingen 

0  493.170  117.352  117.352  0  

  Bijdr. aan 
reserves 

60.692.682  49.717.583  165.263.476  170.914.667  -5.651.191  

 totaal beleidsopgave  60.692.682  50.210.753  165.380.828  171.032.019  -5.651.191  
 totaal product  60.692.682  50.210.753  165.380.828  171.032.019  -5.651.191  
 Totaal  116.006.835  102.329.847  218.880.694  233.690.064  -14.809.370  
Baten        
 Product 8.1 Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen 
      

 Een financieel gezonde organisatie       
  Adm. 

boekingen 
-9.974.520  -10.408.886  -9.518.736  -9.165.826  -352.910  

  Dividend -3.079.260  -3.103.633  -2.647.409  -2.632.882  -14.527  
  Ontv. 

bijdragen 
-10.275.151  -901.849  -3.273.026  -3.281.189  8.163  

  Ontv. 
subsidies 

-82.828.775  -138.699.591  -143.278.396  -146.858.748  3.580.352  

  Opbr. rente 819  0  0  -109  109  
  Opcenten 

MRB 
-53.754.980  -55.300.000  -55.300.000  -54.990.625  -309.375  

 totaal beleidsopgave  -159.911.867  -208.413.959  -214.017.567  -216.929.380  2.911.813  
 totaal product  -159.911.867  -208.413.959  -214.017.567  -216.929.380  2.911.813  
 Product 8.2 Personeel en organisatie       
 Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid       
  Ontv. 

bijdragen 
-11.051  -12.500  -12.500  -6.774  -5.726  

 totaal beleidsopgave  -11.051  -12.500  -12.500  -6.774  -5.726  
 totaal product  -11.051  -12.500  -12.500  -6.774  -5.726  
 Product 8.3 ICT en facilitaire zaken       
 (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en 

voorzieningen die passen bij de behoeften van de 
organisatie 

      

  Ontv. -2.945.830  -1.503.883  -1.929.613  -2.136.851  207.238  
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bijdragen 
 totaal beleidsopgave  -2.945.830  -1.503.883  -1.929.613  -2.136.851  207.238  
 totaal product  -2.945.830  -1.503.883  -1.929.613  -2.136.851  207.238  
 Product 8.4 Reserve mutaties       
 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves 

en voorzieningen zijn 
      

  Bijdr. aan 
reserves 

-68.887.550  -81.494.136  -156.702.388  -167.363.140  10.660.752  

 totaal beleidsopgave  -68.887.550  -81.494.136  -156.702.388  -167.363.140  10.660.752  
 totaal product  -68.887.550  -81.494.136  -156.702.388  -167.363.140  10.660.752  
 Totaal  -231.756.298  -291.424.478  -372.662.068  -386.436.145  13.774.077  
Saldo   -115.749.463  -189.094.631  -153.781.374  -152.746.081  -1.035.293  

 
 

 
Programma 8. Middelen  
Toelichting  
Saldo Programma  -1.035.293 
Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 8.4 -5.651.191 
Totaal verrekend met reserves baten binnen product 8.4 10.660.752 
Saldo Programma, zonder product reserves -6.044.854 
Bestemming resultaat reserves bij programma  
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 343.098 
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren -1.495.000 
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -8.185.937 
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 3.043.434 
Resultaat programma na bestemming reserves 249.551 
 
 
Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 9.441.472,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Toegerekende apparaatskosten. 
De personele kosten en de kosten voor bedrijfsvoering (apparaatskosten) van de provinciale 
organisatie bedroegen € 41.016.665,-- en overschreden de begroting met € 116.902,-- . 
Op de personele lasten (inclusief inhuur) deed zich een voordeel voor van € 321.365,-- terwijl de 
lasten voor bedrijfsvoering de begroting overschreden met € 438.267,--. De belangrijkste onderdelen 
hierin waren een extra storting in de Appa voorziening van € 800.000,--. Dit was noodzakelijk in 
verband met een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorgeschreven lagere rekenrente. 
Daarnaast deed zich een voordeel voor op het budget frictiekosten van € 243.123,-- en het budget 
organisatiekosten van € 137.644,--. Het budget voor frictiekosten is niet volledig benut omdat een deel 
van de gemaakte kosten uit reguliere budgetten kon worden gedekt. De invulling van een aantal 
ontwikkeltrajecten voor management, overige personeel en diverse processen wordt meer gefaseerd 
ingevoerd en met minder inzet van externe deskundigheid. Voor een uitgebreidere analyse verwijzen 
wij naar hoofdstuk 3 van de productenrealisatie. 
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Incas3 
Eind 2016 is Incas3 failliet gegaan. Op dat moment dienden de vorderingen uit hoofde van de 
uitstaande leningen te worden voorzien, vanuit de verwachting dat deze leningen naar alle 
waarschijnlijkheid niet terug betaald zullen worden. De incidentele lasten van deze te nemen 
voorziening van de leningen van in totaal € 4,4 miljoen zijn deels via de Reserve opvang revolverend 
financieren opgevangen. Het deel dat via de reserve gedekt kan worden (€ 1.495.000,--) is binnen de 
beleidsopgave: Een financieel gezonde organisatie, als verlies opgenomen. Het restant dat 
afgewikkeld dient te worden ad € 2.915.000,-- komt ten laste van de algemene middelen en is 
verantwoord binnen programma 2 Regionale economie. Dit bedrag zal dan ook voor een belangrijk 
deel uitmaken van het rekeningresultaat. 
 
Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds 
In afwijking van voorgaande jaren worden uitkeringen uit het Regionaal MobiliteitsFonds (via het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland), welke ultimo 2016 nog niet zijn besteedt niet meer aan de 
Reserve Regio Specifiek Pakket toegevoegd. Omdat deze middelen uit het Regionaal 
MobiliteitsFonds een specifiek bestedingsdoel hebben in het kader van het Regionaal Specifiek 
Pakket, zijn deze conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten vanaf nu 
onder de post “de voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen 
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” van de post overlopende passiva in de balans 
verantwoord. Hier was bij het opstellen van de 3e Bestuursrapportage 2016 nog geen rekening mee 
gehouden. In de Reserve Regio Specifiek pakket, zat nog een bedrag van € 8.185.937,-- aan baten 
die naar de Overlopende passiva dienen te worden overgeheveld. Het betreft een niet begrote last in 
de exploitatie, die nu dan ook als nadeel optreedt. Hier staat een even hoge bate vanuit de Reserve 
tegenover. Het betreft dan ook een administratieve correctie op het saldo van de reserve. 
 
Juridische kosten 
In 2016 is een inhaalslag geleverd in het afhandelen van complexe P-dossiers. Daarbij is gebruik van 
externe juridische adviezen. Daardoor is het budget met ruim € 75.000,-- overschreden. 
 
Overige goederen en diensten. 
Dit budget wordt onder andere ingezet om fiscale deskundigheid in te huren. Het beroep op deze 
deskundigheid is in 2016 beperkt gebleven, waardoor een onderschrijding van ca. € 76.500,-- is 
gerealiseerd. 
 
Product 8.2 Personeel en organisatie 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 397.646,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Arbeidsvoorwaarden  
Op het krediet arbeidsvoorwaarden houden we € 197.000,-- over. De belangrijkste oorzaak daarvan is 
dat door de invoering  van het Individueel Keuzebudget (IKB) de kosten van een aantal faciliteiten  nu 
binnen de salariskosten moeten worden opgevangen. Om die reden hebben we in de 3e 
Bestuursrapportage 2016 het krediet structureel verlaagd met € 150.000,-- en dat bedrag toegevoegd 
aan het budget voor salarissen. 
 
Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)  
Op het budget voor doorlopende HRM kosten houden we bijna € 161.000,--. De kosten voor 
werving&selectie zijn meegevallen en een aantal kosten zijn ten laste gebracht van andere budgetten.  
Automatisering gegevensverwerking  
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Voor de automatisering van de gegevensverwerking is een nieuw contract opgesteld met een andere 
wijze van facturering. De kosten zijn in 2016 ten laste van de ICT-budgetten gebracht , waardoor het 
budget binnen dit product een voordeel oplevert van € 53.500,--. 
 
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 142.313,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Accommodatie Provinciehuis 
Hier is een voordeel van in totaal € 57.000,--. Door optimalisatie van verschillende technische 
installaties is het energieverbruik voor het vierde jaar op rij verminderd. Ook hebben we te maken 
gehad met een zachte winter. Daarnaast zijn de energieprijzen de afgelopen jaren laag geweest. Dit 
heeft een voordeel opgeleverd van € 46.000,--. Bij afvalverwijdering is een voordeel ontstaan van 
€ 11.000,-- doordat het budget te hoog was ingeschat. 
 
Onderhoud en servicekosten Drents Museum, Depot en Huize Tetrode 
Doordat met name bij het Drents Museum een aantal dingen planmatig zijn opgepakt, hebben we 
minder uitgegeven op het budget dagelijks onderhoud. Het budget dagelijks onderhoud is vastgesteld 
op basis van ervaringscijfers. Maar omdat het niet gepland onderhoud betreft, kan dit jaarlijks wat 
afwijken. Verder zijn de servicekosten Huize Tetrode meegevallen, doordat de projectruimten minder 
gebruikt worden dan verwacht en de energielasten lager zijn uitgevallen. Wel zal er nog een kleine 
afrekening 2015/2016 gedaan moeten worden. Het totale voordeel bedraagt € 65.000,--. 
 
 
Product 8.4 Reserve mutaties 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 5.651.191,--.  
 
De totale overschrijding van de lasten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met 
reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd 
ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan 
wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en 
voorzieningen. 
  
Mutaties reserves Begrote 

toevoeging 
Werkelijk 

toevoeging 
Voordeel/ 

Nadeel 
Verschil 

 
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 

1.310.465 1.600.346 N -289.881 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan saldireserve 5.662.319 5.662.319  0  
Bijdrage aan reserve versterking economisch 
structuur 1.500.000 1.500.000  0  
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en 
Vervoer 2.625.229 2.625.229  0  
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 11.562.093 11.562.093  0  
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 3.151.246 3.151.246  0 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan Financieringsreserve 7.161.466 7.161.466  0  
Bijdrage aan reserve vitaal platteland 330.000 330.000  0  
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 2.533.750 3.180.632 N -646.882 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 4.042.100 4.385.198 N -343.098 t.g.v. onderbesteding programma 8 
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Bijdrage aan reserve natuurbeleid 44.913.618 48.532.981 N -3.619.363 t.g.v. onderbesteding programma 7 
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 70.000.000 70.000.000  0  
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen 355.919 841.997 N -486.078 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige BDU 
verkeer en vervoer 9.115.271 9.115.271  0  
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 1.000.000 1.265.889 N -265.889 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 117.352 117.352  0  
 165.380.828 171.032.019  -5.651.191  
 
 
Baten 
 
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.911.813,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Rente uitzettingen langer dan 1 jaar 
De baten van rente op uitzettingen langer dan 1 jaar zijn € 324.386,-- lager dan begroot en bestaat 
deels uit een herberekening van de rente baten en de aanhoudende lagere en ook onverminderd 
lagere rentestand. 
 
 
 
Vierkant voor Werk 
De provincie Drenthe heeft via de provinciefondsuitkering eind december 2016 een bedrag van 
€ 500.000,-- ten behoeve van het Economisch Programma Vierkant voor Werk (2017-2021) 
ontvangen. Dit betreft het eerste deel van de toegezegde bijdrage van € 4 miljoen door het ministerie 
van Economische Zaken. Daarnaast heeft het Rijk is besloten de provincie Drenthe een bijdrage van 
€ 10.000,-- te verstrekken in verband met de meerkosten van de commissie Economische 
Structuurversterking Vierkant voor Werk. Er is dus nog eenmalig € 510.000,-- voor Vierkant voor Werk 
ontvangen, dat kon niet meer weggezet worden. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 510.000,-- 
over te hevelen naar 2017 en het bedrag binnen de beleidsopgave: Vergroten concurrentiepositie van 
Drenthe beschikbaar te stellen. 
 
Decentralisatie uitkering Hydrologische maatregelen.  
De provincie Drenthe heeft via de provinciefondsuitkering eind december 2016 een bedrag van 
€ 2.410.240,-- ontvangen ten behoeve van hydrologische maatregelen. In 2016 kon het geld niet meer 
worden ingezet. Daarom voegen we het toe aan de Reserve natuurbeleid. 
 
Decentralisatie uitkering Natuur.  
De provincie Drenthe heeft via de provinciefondsuitkering eind december 2016 een extra bedrag 
ontvangen van € 633.194,-- ten behoeve van natuur. In 2016 kon het geld niet meer worden ingezet. 
Daarom voegen we het toe aan de Reserve natuurbeleid. 
 
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting  
Het totaal van het wagenpark dat deel uitmaakt van de grondslag voor de berekening van de 
opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (mrb) bedroeg op 31 december 2015 234.408. Voor de 
berekening van de opbrengst voor 2016 is uitgegaan van een groei van 0,5 %.  
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De lagere opbrengst van € 309.375,-- komt door een geringere stijging van de omvang van het 
wagenpark. 
 
Correcties btw-compensatiefonds baten  
Per saldo hebben we een voordeel van € 84.000,-- op btw compensatie. Een aantal verwachte btw 
betalingen is achterwege gebleven waardoor een eenmalig positief saldo is ontstaan 
 
Overige opbrengsten RUD 
In totaal ontvangen we € 132.000,-- minder aan overige opbrengsten van de RUD. 
Een deel van de overige opbrengsten RUD ad € 61.000,-- is verantwoord op product 8.3. Voor het 
overige hebben we minder te factureren diensten aan de RUD hoeven leveren dan verwacht.  
 
Doorberekende kosten 
Een niet begrote bijdrage vanuit programma Energie voor storting in de Reserve opvang revolverend 
financieren wegens verstrekken van garantie eind 2016 aan de stichting de Nationaal 
Energiebespaarfonds (NEF) van € 100.000,-- voor leningen aan eigenaars-bewoners ouder dan 75 
jaar. Dit voordeel wordt vervolgens weer gestort in de Reserve opvang revolverend financieren. 
 
Product 8.2 Personeel en organisatie 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 5.726,--. 
 
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 207.238,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Dienstverlening RUD 
Met de RUD Drenthe is afgesproken dat de provincie Drenthe tot uiterlijk 1 maart 2017 de 
infrastructuur voor de Verlengde Kabels (de verbindingen die de RUD Drenthe heeft met de 
benodigde systemen) van de RUD Drenthe operationeel houdt, totdat zij het Leefomgevingssysteem 
LOS gaat gebruiken. Hiervoor is in 2016 een vergoeding ontvangen van € 61.000,-- die niet was 
begroot. 
 
Dienstverlening Prolander 
Voor de ICT dienstverlening betaalt Prolander € 4.500,-- per account, waarbij elk jaar de werkelijke 
accounts worden vastgesteld voor de facturering. In het DVO en de begroting was nog uitgegaan van 
80 accounts, terwijl in 2016 Prolander 89 accounts heeft afgenomen. Daardoor is er een voordeel 
ontstaan van bijna € 41.000,-- 
 
Documentaire informatievoorziening 
Het voordeel van € 73.000,-- is deels ontstaan doordat het werkaanbod fluctueert en in 2016 meer is 
afgezet dan was begroot. Met name de Verkeerskrant Drenthe, het rapport Beheerplannen N2000 en 
de vaarbrochure “Grenzeloos varen door Drenthe 2016-2017 hebben bijgedragen aan dit voordeel. 
Daarnaast wordt bij de facturering de integrale kostenprijs gehanteerd, waardoor ook inkomsten voor 
personeelskosten zijn ontvangen. De overige voordelen bedragen € 13.000,-- en hebben voornamelijk 
te maken met een vergoeding voor proceskosten van een gewonnen ICT zaak die we hebben 
ontvangen. 
 
Product 8.4 Reserve mutaties 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.660.752,--.  
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Het totale nadeel van de baten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met 
reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd 
ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan 
wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en 
voorzieningen. 
  
Mutaties reserves Begrote 

onttrekking 
Werkelijk 

onttrekking 
Voordeel/ 

Nadeel 
Verschil  

Bijdrage van reserve voor algemene 
doeleinden -14.700.000 -14.700.000  0  
Bijdrage van reserve versterking economisch 
structuur -1.450.000 -2.403.415 V 953.415 t.g.v. overbesteding programma 2 
Bijdrage van de saldireserve -4.786.908 -4.786.908  0  
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -32.196.375 -40.172.938 V 7.976.563  
Bijdrage van reserve grondwaterheffing -376.265 -376.265  0  
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel 
- De Punt -1.002.000 -1.002.000  0  
Bijdrage van reserve monitoring voormalige 
stortplaatsen -1.129.833 -1.129.833  0  
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud 
& verbeteringswerken N34 -2.565.894 -2.565.894  0  
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - 
Ter Apel -160.000 -160.000  0  
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -15.901.561 -15.410.085 N -491.476 t.g.v. overbesteding programma 7 
Bijdrage van Financieringsreserve -55.500.000 -55.500.000  0  
Bijdrage van reserve vitaal platteland -2.399.750 -2.489.142 V 89.392 t.g.v. overbesteding programma 7 
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa -2.321.196 -2.321.196  0  
Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling -239.195 -239.195  0  
Bijdrage van Reserve opvang revolverend 
financieren -95.000 -1.590.000 V 1.495.000 t.g.v. overbesteding programma 8 
Bijdrage van Reserve financieringsfonds 
Drenthe -4.000.000 -4.000.000  0  
Bijdrage van reserve natuurbeleid -11.528.411 -11.528.411  0  
Bijdrage van Reserve investeringsagenda -6.100.000 -6.100.000  0  
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige 
BDU verkeer en vervoer 0 -637.858 V 637.858 t.g.v. overbesteding programma 3 
Bijdrage van Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen -250.000 -250.000  0  
 -156.702.388 -167.363.140  10.660.752  
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I.2 Paragrafen 
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I.2.1  Lokale heffingen 

Inleiding 

 

Uit provinciale oftewel lokale heffingen ontstaan inkomsten, betaald door de burgers en – in mindere 
mate - het bedrijfsleven, van de provincies. Met lokale heffingen creëren wij de mogelijkheid 
aanvullend (op onder meer de uitkering uit het provinciefonds) collectieve voorzieningen, zoals deze in 
de verschillende programma’s zijn opgenomen, te financieren. Bij het heffen gaan wij zoveel mogelijk 
uit van het profijtbeginsel. Het profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat burgers en bedrijven 
moeten bijdragen in de kosten van de door de overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate 
van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. Het profijtbeginsel manifesteert zich sterker bij 
heffingen dan bij belastingen. Deze paragraaf geeft de door Provinciale Staten vastgestelde 
beleidslijnen en te realiseren belastingopbrengsten weer. Bij het heffen houden wij rekening met 
interne en externe kaders en wet- en regelgeving, waaronder verschillende artikelen uit de 
Provinciewet. Daaruit komt het volgende naar voren: 
 
Lastendruk  
De provinciale heffingen bepalen, zij het in geringe mate, de collectieve lastendruk en zijn dus mede 
bepalend voor de omvang van het besteedbaar inkomen. Wettelijk mag het bedrag van een 
provinciale belasting niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. De 
opcentenheffing heeft nauwelijks tot geen relatie met sociale aspecten en armoedebeleid.  
 
Lokale heffingen moeten overheidsoptreden legitimeren  
Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de provincie? Wij streven naar evenwicht tussen het 
ervaren van overheidsoptreden en de hoogte van het te betalen bedrag. In de Provinciewet staat dat 
provinciale opcenten tot een bepaalde limiet geheven mogen worden en dat leges maximaal 
kostendekkend mogen zijn. De opbrengsten van de heffingen zijn bij speciale wetten aan limieten 
gebonden. Bij overtreding van de regels kan de rechter de desbetreffende heffingsverordening 
onverbindend verklaren.  

Grondwaterheffing 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 7.7 van de Waterwet hebben Provinciale Staten bij wijze van 
belasting een heffing ingesteld op het onttrekken van grondwater. De regels die de provincie hanteert 
bij de grondwaterheffing zijn neergelegd in de grondwaterheffingsverordening.  
Op grond van het bepaalde in artikel 6.4 van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning van 
gedeputeerde staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren:  
a. Ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid meer dan 150.000 
m3 per jaar bedraagt;  
b. Ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.  
 
De regels die de provincie hanteert voor bovengenoemde onttrekkingen zijn vastgelegd in de 
Provinciale omgevingsverordening (POV) Drenthe. De bestedingsmogelijkheden voor de provincie van 
de grondwaterheffing zijn limitatief in de Waterwet opgenomen.  
Kosten die op grond van de Waterwet onder de heffing kunnen worden gebracht zijn:  
a. Maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van de nadelige gevolgen 
van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;  
b. Voor het grondwaterbeleid noodzakelijke onderzoekingen;  
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c. Het houden van een register voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water; 
d. Vergoeding ingevolge artikel 7.14, eerste lid, van schade, voortvloeiend uit de uitvoering van artikel 
6.4;  
e. In verband met de uitvoering van artikel 7.19. 
 
Inkomsten  
De belasting wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater gemeten in kubieke  
meters.  
Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt op aanvraag van de 
belastingplichtige het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de voor de 
belasting te hanteren onttrokken hoeveelheid grondwater.  
De hoogte van de heffing is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor 2016 gold een tarief van € 
1,115 per 100 m3 onttrokken hoeveelheid grondwater. De te betalen heffing mag naar beneden 
afgerond worden op hele euro’s.  
De belasting wordt verschuldigd op het moment waarop het grondwater wordt onttrokken en moet op 
aangifte worden voldaan.  
 
Het tarief per 100 m3 onttrokken grondwater bedroeg in 2016 € 1,115 (2015: € 1,115). Begroot was 
een bedrag van € 700.000,--. De opbrengst van de aangifte grondwaterheffing is € 786.267,--. 
 
Kwijtscheldingsbeleid  
Bij invordering van de grondwaterbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Heffing ontgrondingen 

 
Op grond van artikel 21f van de Ontgrondingenwet hebben Provinciale Staten bij wijze van belasting 
een heffing ingesteld op het ontgronden van stoffen. De regels die de provincie hanteert bij de 
ontgrondingenheffing zijn vastgelegd in de Heffingverordening ontgrondingen Drenthe 2000 en de 
Ontgrondingenwet. De bestedingsmogelijkheden voor de provincie van de ontgrondingenheffing zijn 
limitatief in de Ontgrondingenwet opgenomen. 
 
Kosten die onder de heffing zijn gebracht  
Na de laatste wijziging van de Ontgrondingenwet (in werking getreden per 1 februari 2008) wordt op 
grond van de Heffingverordening Drenthe 2000 alleen nog een heffing in rekening gebracht voor 
kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet. Het 
provinciale tarief daarvoor bedraagt € 0,45 per 100 m3 hoeveelheid stoffen. Daarnaast biedt de wet 
nog een mogelijkheid voor heffing ter dekking van kosten met betrekking tot het onderzoek naar het 
verband tussen een ontgronding en schade aan onroerende zaken en de bepaling van de omvang 
van de schade.  
 
Inkomsten  
De heffingsplicht rust op alle houders van vergunningen, behalve als het vergunningen betreft die 
gelden voor minder dan 10.000 m3 vaste stoffen.  
De belastingschuld ontstaat op het tijdstip dat de vergunning is verleend en wordt door middel van 
aanslag opgelegd.  
 
Teruggaaf  
Indien een vergunning wordt vernietigd of ingetrokken dan wel wordt gewijzigd, vindt teruggaaf van de 
heffing plaats. Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die al is gewonnen. Teruggaaf 
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blijft ook achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggegeven minder bedraagt dan het in 
artikel 21f van de Ontgrondingenwet genoemde bedrag van € 250,--. 
 
Kwijtscheldingsbeleid  
Bij de invordering van de ontgrondingenheffing wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
In 2016 is via de ontgrondingsheffing in totaal € 5.778,-- aan inkomsten gerealiseerd. 
Het betrof hier twee ontgrondingsvergunningen. 
 
 

Leges 

 
Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het 
provinciaal bestuur verstrekte diensten. De aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van 
wie de dienst is verleend, is het legestarief verschuldigd. 
In de provinciale Legesverordening zijn de tarieven opgenomen die verschuldigd zijn voor het in 
behandeling nemen van een te verstrekken dienst. 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 
Voor 2016 waren de leges begroot op € 143.500,-- en is € 118.965,-- gerealiseerd. 
De gemiddelde legesopbrengsten over de laatste 4 jaar waren € 204.934,--. 
De begrote leges vormen slechts een indicatie. De realisatie is afhankelijk van de werkelijke 
aanvragen. 
Product Hoofdfunctie/doelstelling Begroot 

2016 
Realisatie 

2016 
Realisatie 

2015 
Realisatie 

2014 
Realisatie 

2013 
Gemiddelde 
laatste 4 jaar 

2.2 Verkeersveiligheid € 17.500 € 9.755 € 10.641 € 11.318 € 24.238 € 13.988 
2.3 Wegen € 5.000 € 7.548 € 6.833 € 7.004 € 7.944 € 7.332 
2.4 Vaarwegen (Meppel - De Punt) € 500 € 111 € 2.519 € 1.065 € 0 € 924 

2.4 Vaarwegen (Zuidoost-Drentse vaarwegen) € 500 € 545 € 0 € 318 € 420 € 321 
6.1 Grondwater en waterhuishouding € 10.000 € 7.443 € 109 € 899 € 8.820 € 4.318 
6.2 Ontgrondingen € 30.000 € 8.145 € 44.655 -€ 998 € 31.406 € 20.802 

6.5 Vergunningverlening en handhaving/RUD € 0 € 0 € 576 € 4.643 € 86.510 € 22.932 
7.1 Natuur en landschap € 80.000 € 85.418 € 212.102 € 94.947 € 145.000 € 134.367 

  € 143.500 € 118.965 € 277.435 € 119.196 € 304.338 € 204.984 
 

Nazorgheffing stortplaatsen 

De provincie is op grond van de Wet milieubeheer (Wm) verantwoordelijk voor de eeuwigdurende 
nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. De provincie Drenthe 
draagt deze verantwoordelijkheid voor twee stortplaatsen. Dit zijn de Stortplaats Meisner Noord-
Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV stortplaats te Wijster. 
Het doel van de nazorgregeling in de Wm is om zeker te stellen dat bestaande en nieuwe 
stortplaatsen, die voldoen aan de eisen van het Stortbesluit bodembescherming, ook na sluiting tot in 
lengte van jaren aan hetzelfde beschermingsniveau blijven voldoen, zodat zij geen risico voor 
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verontreiniging van de bodem vormen. Financiering van de desbetreffende nazorg vindt plaats door 
middel van een door PS ingestelde heffing die de provincie gedurende de exploitatiefase van de 
stortplaatsen aan de exploitanten oplegt. Deze heffing wordt vastgesteld aan de hand van het 
doelvermogen dat op grond van een door de exploitanten ingediend nazorgplan wordt berekend. 
Beoordeling van nazorgplannen en berekening van het doelvermogen vindt plaats aan de hand van in 
IPO-verband opgestelde modellen en checklisten.   
 
Beleid  
Het provinciale beleid is erop gericht de heffing toereikend te laten zijn om de eeuwigdurende nazorg 
van gesloten stortplaatsen te bekostigen. Het tarief voor 2016 wordt via de verordening nazorgheffing 
stortplaatsen provincie Drenthe bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarrekening van het 
Nazorgfonds provincie Drenthe 2016. 
Inkomsten 
In 2016 is over 2015 aan Attero Noord BV een nazorgheffing opgelegd van € 3.699.579,-- omdat het 
fondsvermogen per 31 december 2015 meer dan 10% afweek van de netto contante waarde van het 
doelvermogen. De concept jaarrekening 2016 van het Nazorgfonds wijst uit dat het fondsvermogen 
1,3% van de netto contante waarde van het doelvermogen afwijkt. Op basis van deze gegevens wordt 
over 2016 geen nazorgheffing opgelegd.  
Stortplaats Meisner is in 2013 gesloten. Na sluiting van de stortplaats kan geen heffing meer opgelegd 
worden.  
 
Kwijtscheldingsbeleid  
Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend. 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 

 
Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De opcenten zijn 
een opslag op een andere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (mrb). Deze belasting wordt 
geïnd door de Rijksbelastingdienst. 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten  
De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting is qua opbrengst de belangrijkste provinciale heffing. 
Deze belasting is voor de provincies een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief wordt gebaseerd op het 
vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. PS stellen het opcententarief 
jaarlijks vast en hebben het per 1 januari 2016 vastgesteld op 92,0.  
 
In 2016 is er ten opzichte van de raming € 309.375,-- minder aan opbrengst van de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting gerealiseerd dan geraamd. In het navolgende zijn raming en realisatie 
tegenover elkaar gezet.  
 
Raming 2016  € 55.300.000,--  
Realisatie 2016  -  54.990.625,--  
Verschil   €      309.375,--  
 
Het totaal van het wagenpark dat deel uitmaakt van de grondslag voor de berekening van de 
opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (mrb) bedroeg op 31 december 2015  234.408. Voor de 
berekening van de opbrengst voor 2016 is uitgegaan van een groei van 0,5 %.  
De lagere opbrengst komt door een geringere stijging van de omvang van het wagenpark. 
 
Kwijtscheldingsbeleid  
Voor bezwaar, beroep en eventuele vrijstellingen is de Rijksbelastingdienst verantwoordelijk. 
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Samenvatting 

 

Voor 2016 bedragen de lokale heffingen in totaal:  
Belastingen Opcenten € 54.990.625 
Heffingen Grondwater  € 786.267 
 Nazorgheffing gesloten stortplaatsen € 3.699.579 
 Ontgrondingen € 5.778 
Rechten Leges € 118.965 
Totaal   € 59.601.214 
      
 

Lokale lastendruk 

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de lokale lastendruk zich verhoudt tot de 
landelijke lastendruk. Hierbij is voornamelijk de hoogte van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting 
van toepassing. Zoals eerder vermeld, stelt het Rijk jaarlijks het maximale niveau van opcentenheffing 
vast. 

Ontwikkeling opcenten motorrijtuigenbelasting in de jaren 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 
provincie Drenthe 86,5 88,3 90,3 92,0 
landelijk gemiddelde 80,6 81,3 82,2 80,3 
provincie Drenthe als % van landelijk gemiddelde 107,3 108,6 109,8 114,5 
     
wettelijk maximum 107,3 109,1 110,1 110,6 
provincie Drenthe als % van wettelijk maximum 80,6 80,9 82 83,1 
 

Overzicht tarieven opcenten op de MRB 

Zuid-Holland 92,0 
Friesland 68,8 
Drenthe 92,0 
Gelderland 88,7 
Groningen 88,9 
Overijssel 79,9 
Zeeland 82,3 
Limburg 77,9 
Flevoland 77,4 
Noord-Brabant 76,1 
Utrecht 72,6 
Noord-Holland 67,9 
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I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Inleiding 

Bij het uitvoeren van beleid sturen wij actief op het beheersen van risico’s d.m.v. Risicomanagement. 
Een belangrijk instrument daarvoor is het nemen van beheersmaatregelen. Tevens heeft de provincie 
Drenthe een risicoreserve opgenomen. De hoogte van deze risicoreserve is vastgesteld na 
inventarisatie van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de provincie Drenthe. De paragraaf 
Weerstandsvermogen geeft inzicht in de risico’s en de weerstandscapaciteit om deze risico’s op te 
vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De 
weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden waarover de provincie kan beschikken om 
niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf komen aan bod: 
 

• Provinciaal beleid; 
• Beschikbare weerstandscapaciteit: 

o Incidentele weerstandscapaciteit; 
o Structurele weerstandscapaciteit; 
o De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe 

• Inventarisatie en beheersing van risico’s 
• Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Provinciaal beleid 

Om de vele ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo 
scherp mogelijk ingezet worden. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is het van 
belang de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de 
achtergronden van de risico’s.  
 
De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. voorgevallen risico’s: 
1. Eerst worden de kosten opgevangen binnen het eigen programma. 
2. Zijn binnen het programma geen mogelijkheden, dan wordt gekeken naar middelen binnen de 
Begroting. 
3. Is er dan nog een tekort, dan wordt dit ten laste gebracht van de “algemene reserve”. 
4. Zijn er dan niet voldoende middelen beschikbaar, dan wordt de risicoreserve aangesproken. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen moet er gekeken worden naar de middelen en 
mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.  
 
a. Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige 
tegenvallers op te vangen.  
 
Risicoreserve 
Deze reserve is ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen, die niet door een specifieke 
voorziening worden afgedekt. Voorgesteld wordt deze reserve de komende jaren € 27,5 miljoen groot 
te laten zijn. Jaarlijks wordt aan de hand van een risico-inventarisatie bekeken in hoeverre het 
weerstandsvermogen dient te worden bijgesteld. 
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(bedragen x € 1.000) per 31 
december 2013 2014 2015 2016* 
     
Reserve voor algemene doeleinden 14.684 23.336 19.972 5.272 
Saldireserve 4.616 5.848 6.522 7.695 
Risicoreserve 33.500 27.500 27.500 27.500 
Totaal Algemene reserves 52.800 56.684 53.994 40.467 
* Voor bestemming resultaat reserves         
 
Conclusie algemene reserves 
De algemene reserves zijn met € 13,5 miljoen afgenomen. 
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen gaan we uit van de normomvang ad € 5.000.000,-- in 
de Algemene Reserve  
 
Bestemmingsreserves 
Alle bestemmingsreserves zijn door PS bestemd voor een bepaald doel. Alleen voor het afgesproken 
doel mogen bestedingen plaatsvinden. Alle uitgaven en inkomsten van de bestemmingsreserves 
lopen via de exploitatierekening. Bij de begroting worden toevoegingen aan en bijdragen van reserves 
opgenomen. Dit kunnen afgesproken algemene mutaties zijn, maar ook bijdragen van reserves die 
dienen voor het opvoeren van jaarbudgetten in de begroting. Dit is een verwachte besteding van de 
reserve in het boekjaar. Wanneer er meer of minder wordt besteed dan is begroot, moet PS 
toestemming geven voor een extra toevoeging of onttrekking aan de reserve. Volgens de BBV-
voorschriften worden alle mutaties op de reserves vermeld bij het programma 8. Middelen. Dit maken 
wij expliciet zichtbaar door een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming van 
reserves te presenteren. Het resultaat in de exploitatie van de bestemmingsreserves bedraagt € 8,6 
miljoen. Vanwege het feit dat bestemmingsreserves zijn bedoeld voor een specifiek doel, worden deze 
niet meegenomen bij de bepaling van de incidentele weerstandscapaciteit. 
 
De mutaties zijn toegelicht bij de overige gegevens, in hoofdstuk I.2.8 van de Jaarrekening. 
 
Conclusie bestemmingsreserves: 
In de nota Reserves en Voorzieningen 2016 zijn alle reserves en voorzieningen gescreend en zijn 
voor de komende periode voorstellen gedaan hoe met de reserves wordt omgegaan. Uitgangspunt 
hierbij is het verbeteren van de transparantie en het jaarlijks integraal afwegen van middelen.  
 
Stille reserves: 
De stille reserves zijn de reserves die niet als geactiveerd op de balans zijn opgenomen. Stille 
reserves ontstaan wanneer bezittingen niet worden geactiveerd of wanneer de reële waarde afwijkt 
van de waarde die in de boeken staat. Een provincie kan echter verborgen vermogen niet zo maar te 
gelde maken. Bij de toelichting op de balans zijn wel de geschatte stille reserves van de deelnemingen 
aangegeven. Dit is in totaal € 127 miljoen. Ook is het voor stille reserves die zijn ‘opgesloten’ in 
andere activa niet zinvol om deze mee te nemen in de weerstandscapaciteit. De meerwaarde van 
deze activa kan immers alleen dan verzilverd worden als er geen vervanging voor terug hoeft te 
komen. De activa die bij de provincie Drenthe op de balans staan worden voornamelijk gebruikt voor 
de normale bedrijfsvoering.  
 
b.  Structurele weerstandscapaciteit 
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen 
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
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uitvoering van bestaande taken. Dit betreft in beginsel de optelsom van de ruimte op de begroting en 
de onbenutte belastingcapaciteit. 
 
Ruimte op de begroting 
De post Onvoorziene uitgaven binnen het begrotingsprogramma Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen, ten bedrage van structureel € 500.000,--, kan worden aangemerkt als onderdeel 
van de structurele weerstandscapaciteit.  
 
Onbenutte belastingcapaciteit  
De onbenutte belastingcapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het verschil tussen de 
opbrengst bij het maximaal aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting en de opbrengst bij het 
werkelijk tarief. Het tarief dat is voorgesteld aan PS bij de begroting 2016 bedraagt 92,0. Met ingang 
van 1 januari 2016 is het maximaal aantal te heffen opcenten gemaximeerd op 110,6. Op grond van 
deze uitgangspunten is de onbenutte belastingcapaciteit als volgt (x € 1.000): 

 2016 2017 2018 2019 
Opbrengst 54.991 55.600 56.615 57.643 
Maximaal tarief 66.108 67.082 68.324 69.574 
Onbenutte belastingcapaciteit 11.117 11.482 11.709 11.931 
 
c. De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe 
Uit het vorenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe als volgt meerjarig 
kan worden weergegeven (afgerond, x € 1.000,--). 
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 
 Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. 
Risicoreserve 27.500  27.500  27.500  27.500  
Normomvang Algemene Reserve 5.000  5.000  5.000  5.000  
Post voor onvoorziene uitgaven  500  500  500  500 
Onbenutte belastingcapaciteit  11.117  11.482  11.709  11.931 
Totaal (inc. + struct)  44.117  44.482  44.709  44.931 
 
Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate van 
inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Tot het verhogen van het 
opcententarief in het kader van het opvangen van risico’s zal echter niet lichtvaardig worden besloten. 

Inventarisatie en beheersing risico's 

Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzekeringen of 
door het instellen van voorzieningen. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet zijn afgedekt of 
niet kunnen worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit aan lastig in te schatten 
risico’s die bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie Drenthe acht het wenselijk om 
risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s 
wordt de provincie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu 
en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie 
van de provincie. Om de risico’s van provincie Drenthe in kaart te brengen is een risico-inventarisatie 
gedaan en een risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 48 risico’s (jaarrekening 2015: 
52) naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande overzicht staan de 10 belangrijkste 
risico’s (= 88,6% invloed op totaal) en hoe deze beheerst worden. Bij de meeste van de deze 48 
risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd. Als een beheersmaatregel actief wordt toegepast dan leidt 
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dit in de regel tot een lagere risicoscore. Deze 48 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond 
€ 52 miljoen Jaarrekening 2015: € 64 miljoen). 
Risico- 
nummer 

Risico Gevolgen Maatregelen Financieel gevolg 

R134 Onvoldoende (doel)vermogen bij 
Attero om aan 
(pre)nazorgverplichting te 
voldoen. 

Provincie wordt aangeproken om 
als bevoegd gezag de 
nazorgverplichting over te nemen. 

In gesprek met Attero blijven 
over mogelijkheden om 
vermogen op peil te houden 
cq te brengen; eventueel 
toepassen van wettelijk 
instrumentarium 

max.€ 25.000.000 

R216 Verlaging uitkering 
provinciefonds 

Lagere inkomsten en daardoor 
geringere bestedingsruimte of 
noodzaak tot ombuigingen 

Invloed uitoefenen door o.a. 
inbreng in IPO; lobby 

max.€ 7.000.000 

R217 Virussen en hacking gericht op 
het plat leggen van het gehele 
systeem 

Gedurende langere tijd niet 
functionerende provinciale 
systemen 

Continu actuele software; 
Compartimentering van hard- 
en software. Continue 
monitoring. Frequent 
onderzoek naar potentiële 
lekken in beveiliging 

max € 2.000.000 

R121 Juridische fouten bij staatssteun, 
waarbij de provincie verwijtbaar 
is. 

Ten onrechte verstrekte 
overheidsmiddelen worden 
teruggevorderd 

Deskundigheidsbevordering, 
inzetten second opinion.  

max.€ 2.500.000 

R71 Laag Aanbesteden Onvoldoende kwaliteit uitvoering 
werken 

Beter toezicht organiseren. 
Keuze maken tussen meer 
toezicht of toezicht anders 
inrichten. 

max.€ 750.000 

R97 Gebrekkige gladheidsbestrijding Ongevallen en claims Bouwen van zoutloods voor 
strategische zoutvoorraad, 
voldoende strooimaterieel 
operationeel. 

max.€ 750.000 

R74 Wegen en kanalen: vertraging in 
de uitvoering van een 
infrastructureel project 

Projectvertraging Grondaankoop in initiatieffase 
al verkennen en vroegtijdig 
starten met planprocedure c.q. 
onteigening 

max.€ 1.000.000 

R220 De waarde van de 
beleggingsportefeuille van de 
NOM daalt, waardoor de 
marktwaarde van de NOM ook 
daalt 

Op grond van BBV mag onze 
boekwaarde (historische 
verkrijgingsprijs) niet hoger zijn 
dan die marktwaarde, waardoor 
een afwaardering moet 
plaatsvinden. 

Invloed uitoefenen als 
aandeelhouder 

max € 2.000.000 

R58 Claims van derden Uitbetaling claims Zorgdragen voor adequate en 
zorgvuldige procedures 
/handhaving waardoor 
onterechte claims zoveel 
mogelijk kunnen worden 
voorkomen. ; Afdekken door 
middel van 
aansprakelijkheidsverzekering 
en aanvullend de 
risicoreserve. 

max.€ 1.000.000 

R126 Claims omdat zaken niet 
reconstrueerbaar en/of compleet 
zijn. Niet (volledig) kunnen 
voldoen aan de archiefwet 

Claims omdat zaken niet 
reconstrueerbaar en/of compleet 
zijn, Niet (volledig) kunnen 
voldoen aan de archiefwet.  

Implementatie digitaal werken 
vanuit project digitaal Drenthe 
voorbereiden, 
proceseigenaren rol als 
proceseigenaar op laten 
pakken en functioneel beer 
daar beleggen, zorgen voor 
voldoende digicoaches, 
monitoren digitale processen. 
Wordt meegenomen binnen 
archiefkwaliteitszorgsysteem, 
verantwoordelijkheid blijft bij 
management/medewerkers 

max.€ 500.000 
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Uit de risico-inventarisatie is gebleken dat de risico’s overwegend incidenteel van aard zijn. De risico’s 
die wel als structureel kunnen worden aangemerkt (en dus van invloed zijn op het meerjarenbeeld van 
de provincie), hebben wij voor 1 jaar meegenomen in de berekening van de benodigde 
weerstandscapaciteit. Wij zijn namelijk van mening dat indien structurele risico’s zich voordoen, hier 
binnen een jaar beleidsmatig op kan worden geanticipeerd en dat dus geen beroep hoeft te worden 
gedaan op de beschikbare structurele weerstandscapaciteit. Dit betekent dat wij bij de analyse van de 
toereikendheid van de beschikbare weerstandscapaciteit geen onderscheid hebben gemaakt tussen 
incidentele en structurele risico’s, daar wij van mening zijn dat alle risico’s middels de beschikbare 
incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 
Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie 
uitgevoerd. De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 51.7 
miljoen ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang 
optreden. Uit deze berekening volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met 
een bedrag van € 20.533.000,-- (benodigde weerstandscapaciteit). 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit vervolg 

Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit van Provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen dat 
de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, de 
zogenaamde risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de 
incidentele en structurele weerstandscapaciteit 

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit  
Weerstand Startcapaciteit 
Risicoreserve € 27.500.000 
Normomvang Reserve voor algemene doeleinden € 5.000.000 
Post voor onvoorziene uitgaven € 500.000 
Onbenutte belastingcapaciteit € 11.601.000 
Totale weerstandscapaciteit € 44.601.000 
 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan 
worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de risicoreserve en de vrije 
ruimte in de Reserve voor algemene doeleinden bij calamiteiten direct aanwendbaar zijn worden 
uitsluitend deze bedragen gebruikt om de weerstandsnorm te berekenen. De uitkomst van die 
berekening vormt het weerstandsvermogen. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in relatie tot 
het risicoprofiel wordt nauwlettend gevolgd.  
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
EUR 33.000.000 

= 1,61 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

EUR 20.533.000 

 
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 
van het berekende ratio. 
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Tabel 4: 
Weerstandsnorm   
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
A >2.0 uitstekend 
B 1.4-2.0 ruim voldoende 
C 1.0-1.4 voldoende 
D 0.8-1.0 matig 
E 0.6-0.8 onvoldoende  
F <0.6 ruim onvoldoende 
 
Het kengetal van de provincie Drenthe valt in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende 
weerstandsvermogen. 

Conclusie / Samenvatting 

 
Met 90 % zekerheid kunnen alle risico's worden afgedekt met een bedrag van € 20.533.000,--. De 
werkelijke omvang van de Risicoreserve is dus op het gewenste niveau. We blijven kritisch kijken in 
welke mate we door beheersmaatregelen de omvang van de risico's kunnen inperken. 
 

Kengetallen 

Verplichte kengetallen financiële positie in begroting 

Het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen 
en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. 
Die worden hieronder vermeld. 

Kengetal Rekening 2015 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Rekening 
2016 

1A. Netto schuldquote -23,6% -41,5% -23,9% 

1B. Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen -72,1% -84,2% -67,2% 
2. De solvabiliteitsratio 0,74 0,77 0,72 
3. Kengetal grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
4. Structurele exploitatieruimte 7% 15% 14% 
5. Belastingcapaciteit: opcenten mrb 111% 115% 114% 
 
1A. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.  
 
1B. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in 
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen 
is en wat dit betekent voor de schuldenlast. 
 
2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin wij in staat is aan onze financiële verplichtingen te 
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voldoen. Onder dit kengetal wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. 
 
3. De grondexploitatie kan een forse impact kan hebben op de financiële positie. De boekwaarde van 
de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij verkoop. Voor 
de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in 
exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten. 
 
4. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en het 
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten. 
Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan 
een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. 
 
5. Een provincie heeft de mogelijkheid om het aantal opcenten te verhogen tot het maximaal te heffen 
opcenten zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Geen van de provincies maakt gebruik van dit 
maximale tarief. De belastingcapaciteit van provincies wordt daarom berekend door het aantal 
opcenten in jaar t te vergelijken met het gemiddelde van het aantal opcenten van alle provincies in jaar 
t-1 en uit te drukken in een percentage. 
 
Enkele kengetallen zijn als n.v.t. opgenomen omdat de componenten voor deze niet berekening 
beschikbaar zijn. Als we de beschikbare kengetallen in hun onderlinge verhouding beoordelen 
concluderen wij dat onze financiële positie goed is. Het kengetal netto schuldquote is negatief omdat 
onze vorderingen onze uitstaande schulden overtreft. 
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I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Inleiding 

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In deze 
paragraaf worden in hoofdlijnen de beleidslijnen met betrekking tot de beheersmatige aspecten, zoals 
de uitvoering van het onderhoud, hiervan weergegeven. In de begroting 2016 zijn in de paragraaf 
Onderhoud kapitaalgoederen de beleidslijnen breder beschreven. Onder kapitaalgoederen 
verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze 
kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd: 
• Wegen; 
• Vaarwegen; 
• Gebouwen 

Wegen 

Wat hebben we bereikt in 2016? 
De provincie Drenthe beschikt over: 
• 135 km stroomweg (SW) 
• 335 km gebiedsontsluitingsweg (GOB) 
• 30 km erftoegangsweg (ETW) 
• 268 km fietspad. 
Dit alles is inclusief kruispunten/T-aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, 
viaducten en overige weginrichtingen. 
 
Het onderhoud van de wegen is conform het beleidsplan wegen uitgevoerd. het huidige 
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan. In 2016 is gestart met 
het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem. Daarnaast zijn er op onderdelen 
conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het 
onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.   
Het dagelijks onderhoud is in 2016 door de aannemers onder regie van onze medewerkers 
uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid. De gladheidsbestrijding heeft ook in de extreme ijzel 
periode van januari 2016  goed gefunctioneerd. 
Er zijn diverse projecten (groot) variabel onderhoud uitgevoerd, waaronder  de overlaging van de 
N376 Schoonloo-De Kiel,  herinrichting N353  kom Wilheminaoord en vernieuwing markering N381. 
Daarnaast zijn alle provinciale fietspaden voorzien van een kant- of asmarkering.  
We hebben voor onze technische ontwerpen de beschikking over een uitstekend 3d 
ontwerpprogramma. In bijeenkomsten met belanghebbenden worden animaties getoond. Onze 
ontwerpers nemen hier landelijk gezien een vooraanstaande rol in. 

Vaarwegen 

Wat hebben we bereikt in 2016? 
De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112 
km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige 
vaarweginrichting. 
Het onderhoud van de vaarwegen is conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd, het huidige 
kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan.In 2016 is gestart met 
het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem. Daarnaast zijn er op onderdelen 
conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het 
onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. 
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Het dagelijks onderhoud is in 2016 door de aannemers onder regie van onze medewerkers 
uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid.  
In 2016 hebben we verder de bediening op afstand op het Noord Willemskanaal bij de sluis Peelo 
afgerond. Ook is een deel van de oeverbeschoeiing van de Binnengracht en het  Stieltjeskanaal bij 
Coevorden vervangen. Daarnaast zijn de Oosterbroeksebrug, Driftbrug, Hesselerbrug en Brug 
Wapserveensche Aa vervangen.  

Gebouwen 

Wat hebben we bereikt in 2016? 
De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud: 
· Het provinciehuis; 
· Het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode); 
· Het Depot Drents Museum; 
· Drie actieve (vaar)wegen steunpunten; 
· Zes voormalige brug- en sluiswoningen; 
· Voormalige Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde (aangekocht in 2016). 
 
Provinciehuis 
De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die we in 2016 hebben gedaan zijn: de herinrichting van 
de parkeerplaats, de vernieuwing van de toegangspoortjes voor een betere beveiliging, het jaarlijkse 
schilderwerk, werkzaamheden bij het docucentrum, vervanging koffieautomaten en de vaatwasser 
spoelkeuken en het tuinonderhoud. In het meerjarenonderhoudsplan was uitgegaan van meer 
uitgaven. Daarnaast zijn een aantal zaken nog niet uitgevoerd. Het gaat hierbij om de vervanging 
zonwering. Het offerte traject is gaande en de werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd. Het 
zal dan gaan om de toepassing van een ander systeem (screens in plaats van uitval zonwering). 
Verder is de valbeveiliging van de galerijen nog niet gedaan. De opdracht voor 3 trajecten is al wel 
gegeven. De andere 7 trajecten zijn voorlopig tot eind 2017 goedgekeurd. Wel moeten er ook nog 
valbeveiligingen op het dak geplaatst worden. Ook een deel van het schilderwerk kon niet allemaal 
meer in 2016 uitgevoerd worden. Tenslotte hebben we een start gemaakt met het onderhoud aan de 
goederenlift. Dit zal verder in 2017 nog afgerond moeten worden. De uitgestelde onderhouds-
werkzaamheden blijven staan en worden nog uitgevoerd. De voorziening is op peil en er is geen 
achterstallig onderhoud. Het handvat voor de gebouwenbeheerders is de planning in het 
onderhoudsplan. Maar er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en kritisch bekeken wat de staat van 
het onderhoud is van de aangegeven onderdelen. Als het onderhoud nog kan wachten, wordt het 
eerst doorgeschoven. Verder is het zo dat in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen zijn genomen 
van de jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar de kosten hiervan hoger zullen zijn dan een 
ander jaar. Maar meerjarig gezien vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 2017 een 
herijking van de meerjaren onderhoudsplannen gepland, omdat dan 5 jaren van de plannen voorbij 
zijn. Op dat moment kunnen we ook goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich verder ontwikkelt. 
 
Drents Museum 
De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die we in 2016 hebben gedaan zijn: de start van de 
renovatie van de daken van het Drents Museum. De afronding hiervan volgt in 2017. Daarnaast is er 
onderhoud gepleegd aan de buitendetectie en zijn sensoren vervangen. Ook is het tuinonderhoud 
uitgevoerd. De werkzaamheden van de natuursteenbehandeling van de vloer zijn opnieuw 
doorgeschoven. Het is moeilijk een moment te vinden om die werkzaamheden uit te voeren, omdat 
het museum voortdurend tentoonstellingen heeft. Daarom is dit werk voorlopig uitgesteld. We zoeken 
in overleg met het museum hiervoor nog een oplossing. Voor het onderhoud Drents Museum geldt 
verder dezelfde beleidsmatige aanpak als hierboven is beschreven bij het onderhoud provinciehuis. 
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Depot Drents Museum 
In 2016 zijn geen werken uitgevoerd voor het planmatig onderhoud. Het geplande onderhoud voor het 
Depot is de komende jaren nog gering. Pas vanaf 2020 is er een aantal jaren waarin we grotere 
onderhoudskosten verwachten. Voor het onderhoud Drents Museum geldt verder dezelfde 
beleidsmatige aanpak als hierboven is beschreven bij het onderhoud provinciehuis. 
 
Voormalige Rijksluchtvaartschool 
De provincie Drenthe is sinds 2016 eigenaar van de gebouwen waarin de voormalige 
Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde was gevestigd. De Rijksluchtvaartschool is een 
beschermd Provinciaal Monument. Behoud en herbestemming van dit monument creëert 
werkgelegenheid en biedt kansen voor de ontwikkeling van het voorterrein van de luchthaven. 
De restauratie en renovatie wordt mede uitgevoerd als praktijkopleidingsplaats voor vaklieden. 
BOEI, ontwikkelmaatschappij in restauratie en herbestemming, voert in opdracht van de provincie de 
herbestemmingsopgave in het licht van de gebiedsopgave Groningen Airport Eelde (GAE) uit. Ook 
coördineren zij de verhuur, het beheer en het onderhoud. Het gebouw gaan we niet zelf planmatig 
onderhouden, omdat de bedoeling is dat over een aantal jaren het gebouw weer verkocht gaat 
worden. 
 
Steunpunten (vaar)wegen en voormalige brug- en sluiswoningen 
Bij Wegen en Vaarwegen zijn ook een paar panden van de provincie in beheer en onderhoud. Het 
gaat om steunpunten en voormalige brug- en sluiswoningen. We zijn echter van plan om ook deze 
panden in beheer en onderhoud bij het facilitaire team Bestuursservice en Gebouwen onder te 
brengen, om de gebouwen centraal te beheren. Hierover zijn gesprekken gaande. In 2016 zijn de 
kosten echter nog opgenomen bij het totaal van onderhoud wegen en vaarwegen. 
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Samenvatting 

Maak hier als samenvatting een financiële overzichtstabel aan. 

 
Realisatie 
2015 

Primitieve 
begroting 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Realisatie 
2016 Verschil 

WEGEN      
Onderhoud wegen (incl. steunpunten)      
Lasten  8.389.404 10.183.451 11.044.392 10.722.375 322.017 
      
VAARWEGEN      
Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en 
woningen)      
Lasten  6.486.348 4.324.300 4.534.084 4.264.947 269.137 
      
GEBOUWEN       
Onderhoud Provinciehuis      
Lasten, storting in de voorziening 398.750 398.750 398.750 398.750 0 
Lasten dagelijks onderhoud 188.410 192.395 192.395 201.329 -8.934 
      
Onderhoud Drents Museum (incl. Huize 
Tetrode)      
Lasten, storting in de vooziening 103.277 165.000 165.000 165.000 0 
Lasten, dagelijks onderhoud 120.894 125.000 125.000 97.893 27.107 
      
Onderhoud Depot Drents Museum      
Lasten, storting in de voorziening 14.043 14.043 14.043 14.043 0 
Lasten, dagelijks onderhoud 26.679 11.500 11.500 7.596 3.904 
      
TOTAAL Lasten  15.727.805 15.414.439 16.485.164 15.871.933 613.231 
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I.2.4 Financiering 

Inleiding 

Wat wordt er besproken in de paragraaf ? 
In deze paragraaf wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd over het gevoerde treasurybeleid 
(financieringsbeleid). Ook wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Een 
vast onderdeel van deze paragraaf bestaat tevens uit het inzichtelijk maken van de niet uit de balans 
blijkende verplichtingen uit hoofde van gewaarborgde geldleningen en garantstellingen. Tot slot komt 
het risicobeheer van de financieringsportefeuille aan de orde.  
Bedragen x € 1.000,- Einde 

looptijd 
% Lening 31-

12-2015 
Lening 

afgesloten 
2016 

Lening 31-
12-2016 

Gem. Smallingerland 2-sep 0,75 5.000  5.000 
Gem. Velsen 16-sep 1,58 10.000  10.000 
Gem. Blaricum 3-okt 0,27 6.000  0 
Gem. Amsterdam 11-dec 1,202 10.000  10.000 
Gem. Maassluis 1-dec 0,51 7.000  7.000 
Gem. Oosterhout 6-feb 0,38 5.000  5.000 
Gem. Ettenleur 26-jun 0,41 10.000  10.000 
Totaal   53.000 0 47.000 
 
In 2016 hebben we het beleid van onderling uitlenen voortgezet. Gezien onze  liquiditeitsprognose 
waren er voldoende mogelijkheden om onze portefeuille uit te breiden. Maar ondanks verruiming van 
de voorwaarden waarbinnen een dergelijke lening kon worden afgesloten zijn er geen 
uitleentransacties tot stand gekomen. De belangrijkste oorzaken die hier aan ten grondslag lagen 
waren dat de vraag naar deze leningen beperkt was (gemeenten kunnen bij veel partijen in de markt 
goedkoop geld lenen) en dat het rendement minimaal was waardoor onze gewenste opslag snel als 
hoog wordt ervaren.   
Drempelbedrag 
Het is openbare lichamen toegestaan om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te 
houden, boven op de contracten en beleggingen die zijn aangegaan voor 4 juni 2012. Gerekend  over 
een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet 
hoger zijn dan het drempel bedrag. In 2016 hebben we ruimschoots voldaan aan deze voorwaarde.  
 
Periode Drempelbedrag Gebruik drempel 

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

1e kwartaal 2016 € 1.974.263 € 129.378 -€ 1.844.885 
2e kwartaal 2016 € 1.974.263 € 5.313 -€ 1.968.949 
3e kwartaal 2016 € 1.974.263 € 3.718 -€ 1.970.545 
4e kwartaal 2016 € 1.974.263 € 21.013 -€ 1.953.249 
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Overige verstrekte Langlopende leningen 
 
Onderstaande tabel geeft de verstrekte langlopende leningen per 31 december 2016 weer: 

x € 1.000 Einddatum Rente  31-dec-16 
Hypotheken     11.715 
     
Verstrekte overige geldleningen     
Verstrekte geldleningen >1 jaar   38.801  
RTV Drenthe 31-Dec-27 4,00% 2.371  
Via Nationaal Restauratiefonds opzegtermijn 6 mnd variabel 1.666  
Gemeente Emmen (DPE Next) 1-Jan-37 3,00% 5.700  
Zonneleningen SVN opzegtermijn 1 jaar 1 mnds deposito 7.692  
Prolander 31-12-2019 0% 1.400  
Pro rata aandeelhouderslening Tranche D Enexis   317  
Totaal verstrekte overige leningen    57.947 
     
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)     
St. Energy Challenges 15-Dec-20 2,00% 373  
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie NLD 31-Dec-18 6,50% 150  
Breedband De kop van Roderwolde 16-Jul-34 1,44% 2.100  
Breedband Eco-Oostermoer 15-Dec-36 1,56% 200  
BreedbandNoordenveld Zuid West (wit gebied) 31-Dec-37 0,81% 308  
BreedbandNoordenveld Zuid West (grijs gebied) 31-Dec-37 3,99% 42  
Breedband Sterk Midden Drenthe (wit gebied) 31-Dec-37 0,70% 115  
Breedband Sterk Midden Drenthe (grijs gebied) 31-Dec-37 3,97% 42  
Cooperatie Het Drents Collectief 12-Nov-22 0,00% 338  
Bio Energy Hartlief Lammers BV 31-Dec-22 0,60% 171  
Landbouwbedrijf De Jong 3-Dec-25 0,96% 95  
Maatschappij van Weldadigheid 31-Dec-35 2,00% 903  
Glasvezel de Wolden BV 31-Dec-36 0.798% 1.268  
Totaal Verstrekte geldleningen (kredietsubsidies)    6.105 
     
Leningen aan (Deelnemingen)     
Bruglening Enexis tranche D 30-sep 7,20% 7.984  
Totaal Leningen aan (Deelnemingen)     7.984 
Totaal     83.751 
 

Hypotheek ambtenaren 

Op 31 december 2016 is er per saldo nog circa € 11,7 miljoen aan leningen ter financiering van de 
eigen woning (hypotheken) verstrekt aan het personeel. Sinds 2007 worden er geen nieuwe 
hypotheken meer verstrekt en zal het saldo en dus ook het rendement op dit deel van de portefeuille 
in de komende jaren verder afnemen.  
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Verstrekte overige geldleningen 

Verstrekte geldleningen >1 jaar 
De post verstrekte geldleningen >1 jaar bestaat uit transacties die deels zijn aangegaan bij financiële 
instellingen. Deze leningen zijn aangegaan in het kader van de treasury activiteiten van de provincie . 
Het zijn overeenkomsten die voor 4 juni 2012  zijn afgesloten en die mogen aflopen onder de 
voorwaarden als die voor eerder genoemde datum van kracht waren. Het gedeelte van de provinciale 
treasuryportefeuille dat oorspronkelijk in de overgangsregeling viel was ongeveer € 54 miljoen groot. 
In 2016 liepen een tweetal transacties af met een totale waarde van circa € 15 miljoen. 

Overigens valt het Nazorgfonds niet onder het verplichte schatkistbankieren, deze middelen worden 
nog wel via financiële instellingen uitgezet. 

Ook kunnen er leningen verstrekt worden vanuit de publieke taak. Binnen het kader van wet- en 
regelgeving bepaalt provinciale staten wat zij onder de publieke taak verstaat en hoe deze wordt 
uitgeoefend. De provincie kan leningen opnemen, leningen verstrekken en garanties verlenen voor de 
uitoefening van de publieke taak. De  uitoefening van de publieke taak is aan voorwaarden gebonden. 
Een van de voorwaarden is een marktconforme prijs voor het verstrekken van leningen en garanties. 

RTV Drenthe 
Ter financiering van de huisvesting aan de Beilerstraat 30 te Assen heeft RTV Drenthe sinds 2004 een 
lening bij de provincie. Deze was oorspronkelijk groot € 7,2 miljoen tegen een rente van 4%,  met een 
looptijd van 25 jaar. Tot en met 2016 hebben ze conform de vigerende leningovereenkomst jaarlijks 
aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Per 1 januari 2017 bedraagt het resterende bedrag van de 
lening € 2.371.007,--. Zij hebben verzocht om per deze datum de lening te mogen herfinancieren. Hier 
hebben GS reeds een positief besluit op genomen. Met ingang van 2017 zal deze lening worden 
omgezet in een lening met lineaire aflossing, waarbij de einddatum ongewijzigd blijft.  

Nationaal Restauratiefonds 
Per 31 december heeft het NRF- voor het onderdeel Monumentenfonds - een vordering aan eigenaren 
uitstaan van  € 1.666.538,--. 
 
Gemeente Emmen (DPE Next) 
Aan de Gemeente Emmen (DPE Next) is een lening verstrekt voor de realisatie van het Dierenpark 
Emmen en het vastgestelde Bedrijfsplan 7.0A, onderdeel van IGO-Atlanta. Deze lening is volledig 
uitbetaald en de gemeente is in 2016 gestart met aflossen.  
 
Zonneleningen SVN 
Tot en met 31 december 2016 is voor zonneleningen een totaalbedrag van circa € 7,6 miljoen door de 
provincie beschikbaar gesteld.   
 
Prolander 
In het kader van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie is aan Prolander een 4- 
jarige lening verstrekt van € 1.866.594,--.. De in het bedrijfsplan voorziene investering is omgezet in 
een geldlening tegen 0% rente.  
 
Pro rata aandeelhouderslening Tranche D Enexis/Achtergestelde lening NV Edon 
In overleg is in 2015 besloten dat de lening de komende jaren wordt afgelost in aandelen, maar dat de 
(rente)kasstromen tot minimaal 2019  worden gecontinueerd (zie statenstuk 2015-713). Op 21 
december 2016 zijn de overeenkomsten ondertekend, waarna op 29 december de aktes bij de notaris 
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zijn gepasseerd. Daarmee is de EDON-lening afgelost en is het aandeel in Enexis Holding NV groter 
geworden. 

Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 

In principe vallen alle nieuwe publieke taak leningen onder de ASV( Algemene Subsidieverordening). 
Dit betekent dat er altijd een subsidie beschikking aan ten grondslag ligt.  

Energy Challenges 

Energy Challenges zou per 1 december 2017 moeten starten met de terugbetaling van de lening. Ze 
heeft aangegeven dat ze mogelijkerwijs nog niet aan deze betalingsverplichting kan voldoen. Er wordt 
onderzocht of er mogelijkheden liggen voor uitstel of het verstrekken van aanvullende 
subsidiebijdrage. Gezien het feit dat er nog volop mogelijkheden zijn is de lening onveranderd voor 
100% opgenomen. De komende maanden zal hier meer duidelijkheid over komen. 

Breedband leningen 
Breedband leningen kunnen worden toegekend in zogenaamde witte en grijze gebieden. Witte gebied 
zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van 
plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen Vaak gaat het op plattelandsgebieden met 
een lage bevolkingsdichtheid. De provincie verstrekt in deze gebieden laagrentende leningen om zo 
de aanleg en exploitatie van goed en snel breedband mogelijk te maken. Aanvragen voor staatssteun 
in deze gebieden heeft de Europese Commissie goedgekeurd. In grijze gebieden is wel een 
breedbandnetwerkexploitant aanwezig, maar meestal met een beperkte snelheid. Het 
rentepercentage van de lening ligt hier beduidend hoger op een marktconform niveau omdat hier in 
principe geen sprake mag zijn van staatssteun. 
 
Breedband De kop van Roderwolde (De Kop Breed) 
Aan de Coöperatie De Kop Breed is een lening toegezegd van totaal € 2.118.000,--. Op basis van 
betaalde facturen door de coöperatie wordt de lening uitbetaald. Op 31 december 2016 was totaal € 
2.100.000,-- uitgekeerd.  
 
Breedband Eco Oostermoer 
Aan de coöperatie Eco Oostermoer is een lening toegekend en inmiddels uitbetaald van totaal € 
200.000,--. 
 
Breedband Noordenveld Zuid West (wit) 
Aan de Coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. is voor de witte gebieden 
een 20-jarige lening toegekend van maximaal € 3.511.557,-- tegen een rente percentage van 0,81%. 
Inmiddels is hier € 308.000,-- op uitbetaald.  
 
Breedband Noordenveld Zuid West (grijs) 
Aan de coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. is voor grijze gebieden een 
20 jarige lening toegekend van maximaal € 479.000,-- tegen een rente van 3,99%. Hierop is per 31 
december 2016 € 42.000,-- uitbetaald.  
 
Breedband Sterk Midden Drenthe (wit) 
Aan de Coöperatie Sterk midden Drenthe is voor de realisering van Breedband een lening verstrekt 
voor de witte gebieden van € 7.500.000,-- tegen een rente van 0,703%. Op 31 december was op deze 
lening € 115.400,-- uitbetaald 
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Breedband Sterk Midden Drenthe (grijs) 
Aan de Coöperatie Sterk midden Drenthe is voor de realisering van Breedband een lening verstrekt 
voor de grijze gebieden van € 2.750.000 tegen een rente van 3.97%. Op 31 december was op deze 
lening € 42.300,-- uitbetaald.  
 
Drents Collectief 
Aan het Drents Collectief is een lening toegekend van € 338.000,--. Er is overeengekomen dat het 
gehele aflossingsbedrag ineens wordt verrekend met de laatste uitbetaling van de SVNL subsidie 
uiterlijk in 2022. Overigens zal deze lening begin 2017 uitgebreid worden met € 300.000,--. 
 
Bio Energy Hartlief Lammers BV 
Ter uitvoering van een Green Deal is een lening verstrekt van € 200.000,--. Inmiddels is gestart met 
aflossen.  
 
Landbouw bedrijf De Jong 
Er is een lening verstrekt ter grootte van € 105.075,-- voor het uitvoeren van een proef waarmee 
aangetoond wordt dat de terugverdientijd van zonne-projecten (zonder aanvullende subsidie van de 
overheid) tot minder dan 10 jaar kan worden teruggebracht. Landbouw bedrijf De Jong is inmiddels 
gestart met aflossen.    
 
Maatschappij van Weldadigheid 
Aan de Maatschappij van Weldadigheid is een 2% lening verstrekt van totaal € 950.000,-- voor het 
evenementengebouw. Hierop heeft de eerste aflossing inmiddels plaatsgevonden.  
 
Glasvezel de Wolden (wit) 
Aan Glasvezel de Wolden BV is een lening verstrekt van € 9 miljoen tegen een rente van 0,798% met 
een looptijd van 20 jaar. Deze lening is verstrekt voor de aanleg van een NGA-Netwerk in de 
Gemeente De Wolden. Op 31 december 2016 was hierop een bedrag van € 1.268.000,-- uitbetaald.  

Achtergestelde leningen 

Uitstaande leningen 
De uitstaande leningen totaal € 253.258,-- aan het Nationaal Groenfonds zijn per 31 december 2016 
afgelost. 

Bedragen x € 1.000,- Eindelooptijd % Lening 31-dec-16 
Nationaal Groenfonds 2016 4,3 0 
Nationaal Groenfonds 2016 4,3 0 
Totaal   0 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Gewaarborgde geldleningen 
De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de 
gezondheidszorg. Het gaat veelal om borgstellingen vanuit de jaren zeventig en tachtig. 
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Bedragen x € 1.000,- Door wie is de lening 
aangegaan 

Gewaarborgd 
tot 

Oorspronkelijk 
bedrag 

Waarvan door 
de provincie 

gewaarborgd 
per 31-12-2016 

St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-Nov-19 454 85 
St. Provinciale Bibliotheek te Assen  15-Apr-20 839 215 
Lentes Groningen (St.GGZ Groningen) 1-Nov-21 4.112 709 
Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe) 3-Dec-24 3.950 1.129 
St Interzorg Noord Nederland 20-Jun-18 998 91 
Totaal  10.353  2.229  
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Overige garantstellingen 
In het kader van revolverend financieren zijn tevens garantstellingen afgegeven. 

Overige Garantstellingen  Ingangsdatum 
Garantstellingx € 1.000,- 
per 31 december 2016  

Sectorplan vrijetijdseconomie tot 31 oktober 2017 640 
Sectorplan Grenzeloos werken 2015 (looptijd maximaal 2 jaar) 1.045 

St. Nationaal 
Energiebespaarfonds (NEF) 
garantie "Expeditie naar 
energieneutraal wonen in 
Drenthe" tot 1 januari 2034 max. 100 
Totaal  1.785 

Treasury activiteiten en ontwikkelingen 

In onderstaande tabel is de treasuryportefeuille per 31 december 2016 opgenomen. De kortlopende 
uitzettingen wordt gevormd door de rekening courant die we bij het Rijk aanhouden.  De rekening 
courant bij het rijk is ten opzicht van vorig jaar met circa € 28 miljoen gestegen omdat alle beschikbaar 
gekomen gelden in 2016 op deze rekening gestort worden. Obligaties/Deposito's aangegaan voor 4 
juni 2012 vormen een onderdeel van de langlopende uitzettingen. Deze post neemt jaarlijks af omdat 
de vrijvallen bedragen conform de regels rondom schatkistbankieren niet opnieuw herbelegd mogen 
worden. In 2016 is € 15 miljoen aan obligaties vrijgevallen. Daarnaast bestaat de treasuryportefeuille 
uit leningen die uitstaan bij mede overheden waarbij er geen sprake is van een toezichtsrelatie, het 
zgn schatkistbankieren. Deze portefeuille is met 6 miljoen verminderd omdat een lening aan de 
Gemeente Blaricum afliep in 2016. 
 

Bedragen in €  31-12-2016 31-12-2015 
Kortlopende uitzettingen Rijk Schatkistpapier 178.883.276 150.734.396 

Langlopende uitzettingen 

Obligaties/Deposito's 
aangegaan voor 4 juni 
2012 38.801.140 53.777.140 

Langlopende uitzettingen  

Decentrale overheden 
(onderling 
schatkistbankieren) 47.000.000 53.000.000 

Totaal  264.684.416 257.511.536 
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In de komende jaren valt nog een groot deel van de langlopende portefeuille vrij.  

 
 
In onderstaande grafiek is de prognose van de uit te zetten middelen weergegeven. Deze prognose 
wordt regelmatig bijgesteld op basis van de uitgegeven middelen. Op termijn streven we naar een 
portefeuille waarbij we circa € 50 miljoen kort hebben weggezet.  
 
 

 
Ontwikkeling rente 
Ook afgelopen jaar hadden we te maken met een historisch lage rente op de geldmaket (korter dan 1 
jaar) en de kapitaalmarkt (uitzettingen langer dan 1 jaar). In onderstaande grafiek is her verloop van 
de rente zichtbaar gemaakt.  
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De deposito's van de Nederlandse Staat voor 10 jaar (lange termijn) zijn na een dieptepunt in 
september- waarbij de rente tijdelijk nul heeft bedragen - weer opgeklommen naar circa 0,3%. Vanaf 
2014 levert het 3-maands schatkistpapier van de Nederlandse staat geen vergoeding meer op. De 
Euribor (het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's 
verstrekken) is al vanaf mei 2015 negatief. De euribor is een belangrijke graadmeter voor de korte 
rente. De bate van de rente op uitzettingen langer dan 1 jaar zijn € 324.386,-- lager dan begroot en 
bestaat deels uit een noodzakelijke correctie en ook door een aanhoudende lagere rentestand.  
Een verplicht onderdeel in de financieringsparagraaf wordt gevormd door het in kaart brengen van de 
mogelijke risico's die we lopen op de financieringsportefeuille. 
 

Risico's Toelichting Resultaat 2016 
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 bepaald op 7% van 
de jaarlijkse begroting. 

Over 2016 was de kasgeldlimiet 0%. 
Dat betekent dat we aan de norm 
hebben voldaan.  

Renterisiconorm - 
langlopende schulden  

Het renterisico op langlopende 
schulden mag de wettelijke 
renterisiconorm niet overschrijden. 
De grondslag van de renterisiconorm 
is het 20% van het begrotingstotaal  

De Groenfondslening ad € 253.000 is 
afgelost. Dit betekent dat we geen 
langlopende schulden meer hebben 
waardoor de renterisiconorm eigenlijk 
niet van toepassing is 

Valuta risico's Ontstaan door schommelingen in 
wisselkoersen 

Alle beleggingen zijn gedaan in 
Euro's zodat van schommelingen in 
wisselkoersen geen sprake is.  



181 

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 in 2016 niet 
meer aan de minimale rating voldoen. 
Overigens waren op het moment van 
aankoop de ratings wel voldoende. Er 
is besloten om niet tot verkoop over 
te gaan gezien het goede rendement 
vooral in het licht van de actuele 
markt. Wel wordt de 
kredietwaardigheid van de financiële 
ondernemingen nauwgezet gevolgd. 
Alle nieuwe uitzettingen en alle vrij te 
vallen middelen zullen worden 
geplaatst bij de staat danwel 
uitgeleend worden aan decentrale 
overheden. De Nederlandse staat en 
haar decentrale overheden worden 
als zeer kredietwaardig beschouwd.  

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

In 2016 waren we voldoende liquide 
zodat we aan onze financiele 
verplichtinge konden voldoen.  

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

De beleggingsportefeuille kent een 
"buy en hold' strategie waardoor 
vroegtijdige verkoop in principe niet 
aan de orde is. Afhankelijk van de 
marktwaarde wordt een koerswinst of 
koersverlies gerealiseerd.  

 
Onderstaand worden de vanuit het BBV en wet FIDO verplichte onderdelen weergegeven: 

Toets kasgeldlimiet     
Bedragen x € 1.000 

Omvang begroting per 1 januari 31-12-2017 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 
     
1. Toegestane kasgeldlimiet     
in procenten van de grondslag  7% 7% 7% 7% 
in bedrag  € 18.426 € 18.426 € 18.426 € 18.426 
2. Omvang Vlottende korte schuld  € 28.381 € 31.854 € 32.875 € 10.705 
3. Vlottende middelen  € 198.581 € 225.099 € 224.200 € 225.484 
4. Totale netto vlottende schuld (2)-(3)  € -170.201 € -193.245 € -191.325 € -214.779 
Toegestane kasgeldlimiet (1)  € 263.235 € 263.235 € 263.235 € 263.235 
Ruimte (+) /Overschrijding (-)  € 93.034 € 69.990 € 71.910 € 48.456 
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Variabelen renterisiconorm 2016 2017 2018 2019 2020 

Renteherzieningen      

Aflossingen 253 0 0 0 0 
      

Renterisico 253 0 0 0 0 

      

Renterisiconorm      

      

Ruimte onder renterisiconorm 0 0 0 0 0 

Overschrijding renterisiconorm 253 0 0 0 0 

      

Risiconorm      

      

Begrotingstotaal      

Percentage 20 20 20 20 20 

Regeling FIDO FIDO FIDO FIDO FIDO 

      

Renterisiconorm (van alleen jaarT) 0     

      
 

Renteschema (bedragen x € 1.000,--)     

A. 
de externe rentelasten over de korte en lange 
financiering    € 0 

B. de externe rentebaten   -/- € 4.056 

 Totaal door te rekenen externe rente    € 4.056 

      

C. 
De rente die aande grondexploitatie moet worden 
doorberekend -/- € 0   

 
De rente van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend -/- € 0   

      

   € 0 -/- € 0 

      

 Saldo door te rekenen externe rente    € 4.056 

D1. Rente over eigenvermogen    € 0 

D2. 
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante 
waarde)    € 0 

      

 
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht 
overhead)toe te rekenen rente    € 4.056 

E. 
De werkelijk aan taakvelden( programma's inclusief 
overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)   -/- € 0 

      

F. Renteresultaat op het taakveld treasury    € 4.056 
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I.2.5 Bedrijfsvoering 

Missie 

De missie van de organisatie is om de ambities van het Drentse bestuur waar te maken. Dit willen we  
zo goed mogelijk doen, gefocust op de bestuurlijke speerpunten, én zo doelmatig mogelijk. Met een 
moderne bedrijfsvoering en een excellente dienstverlening. De provincie is daarbij een solide partner 
die de zaken beheersmatig op orde heeft, maar vooral ook ondernemend en snel en flexibel inspeelt 
op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes van bestuur, partners en burgers 

Inleiding 

De adaptieve netwerkorganisatie als concept 
In de Directiebrief 2013 werd op basis van de organisatiemissie het concept van de adaptieve 
netwerkorganisatie geïntroduceerd. Dit is een organisatie die in dienst van het bestuur snel reageert 
op maatschappelijke vraagstukken en deze samen met andere organisaties, ondernemers en 
inwoners aanpakt. Werkend in een omgeving die snel en continu verandert en in een rol die niet 
langer vanzelfsprekend is. Die moeten we steeds weer bewijzen. 
 
Meer samen nóg sterker als leidend principe. 
Dit is het motto dat zowel ons college als het CMT hanteert als leidend principe in de samenwerking 
tussen het bestuur, de organisatie en met partners. Maatschappelijke opgaven staan centraal, 
opdrachten en kaders zijn helder geformuleerd en medewerkers krijgen daarbinnen veel ruimte in de 
uitvoering. GS stuurt in een collegiale setting. Dat doet het CMT ook. Vanuit de overtuiging dat samen 
beslissen, beter beslissen is. Bij het werken aan een opgave is duidelijkheid nodig over de rol van de 
provincie en de partners met wie je de klus wilt klaren. Op alle niveaus in de organisatie werken we op 
basis van een opdracht. Zowel met opdrachtgevers als partners maken we afspraken. De 
professionaliteit van de medewerker staat in de uitvoering centraal. Hij of zij krijgt ruimte en 
vertrouwen en informeert opdrachtgevers en anderen over de voortgang. Geïnformeerd vertrouwen is 
de basis van onze relaties. Wij tonen op alle niveaus voorbeeldgedrag, passend bij ieders rol. We 
spreken elkaar aan, waarbij wij op integere wijze met elkaar en met informatie omgaan. Bij een open 
cultuur hoort dat fouten bespreekbaar zijn. En we gebruiken ons gezonde verstand. 
 
Vijf kernwaarden als basis van het personeelsbeleid 
In 2016 is het organisatiebeleid met de Directiebrief 2016 verder uitgewerkt. Hoe bereiken we de 
adaptieve netwerkorganisatie?. Heldere kernwaarden helpen medewerkers om invulling te geven aan 
hun rol in de adaptieve netwerkorganisatie, de organisatie die we willen zijn. Ze zijn de toetssteen voor 
ons personeelsbeleid als het gaat om competentie- en talentontwikkeling, mobiliteit en werving en 
selectie.   
Die kernwaarden zijn kort samengevat: 
 

Dienstbaar aan Drenthe 
Beloftes waarmaken, betrouwbaar en helder zijn. Dat zijn de sleutelwoorden. Helder zijn: wat 
doen we wel, wat doen we niet. Dienstbaar is niet hetzelfde als gedienstig. Sterker nog: 
kritische advisering is voorwaarde om goed ambtenaar te zijn en cruciaal voor onze 
kwaliteitsontwikkeling. 
 
Samenwerken: van buiten naar binnen, en weer naar buiten  
Werken in en met onze omgeving, ook buiten Drenthe. Partners zoeken en duidelijk zijn over 
de mogelijkheden en doelen van de provincie Drenthe. En ‘buiten’ onze netwerken benutten 
en uitbouwen. 
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Kwaliteit voorop 
Medewerkers zijn professioneel, loyaal en betrouwbaar en werken altijd vanuit (en binnen de 
grenzen van) een opdracht. En er is ruimte om kennis en kunde te ontwikkelen. Medewerkers 
dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Leren moet en we accepteren dat daarbij fouten 
kunnen worden gemaakt. Die herstellen we.  
 
Gericht op resultaat 
We zijn in staat ambities snel om te zetten in plannen en plannen in concrete resultaten. We 
benutten instrumenten als projectmatig en programmatische werken. Medewerkers nemen de 
professionele verantwoordelijkheid over de opdrachten die ze uitvoeren.  
 
Integraal denken en werken 
Kennis en kunde zijn op verschillende plaatsen inzetbaar. Medewerkers staan voor de hele 
provincie en benaderen opgaven vanuit een groter geheel dan het eigen vakgebied. Zijn we er 
samen uit, dan gaan we aan de slag. Doen! 

 
In 2016 is een brede consultatie uitgevoerd door het managementteam. Met vele medewerkers is 
gesproken over de stand van zaken in de organisatie. De opbrengsten van die gesprekken zijn in 
diverse bijeenkomsten (hubs) doorgesproken. Voor de beleidsteams heeft dat geresulteerd in een 
kadernota Blik op Drenthe: een sturingskader om opgaven te vertalen in concreet werk en naar inzet 
van mensen en middelen. Voor de ondersteunende teams heeft dit proces geleid tot een visie op de 
uitvoering van staf- en ondersteunende taken. In die visie is een grote rol toebedeeld aan het benutten 
van informatie(technologie) bij het afhandelen van standaardtaken. Alle teams werken de opbrengsten 
van de hubs uit in hun teamplannen (implementatieplannen) voor 2017.   
 
In 2016 hebben we via drie ontwikkel-lijnen gewerkt aan het concreet verbeteren van onze 
bedrijfsvoering. We zijn systematisch bezig onze processen te verbeteren, zowel de ondersteunende 
en klantgerichte processen als sturende processen. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe 
concrete aanpak van strategische personeelsplanning, waarbij we ook nieuwe langjarige taakstellende 
afspraken hebben gemaakt over de inzet op de loonsom. En wordt er gewerkt aan een intensivering 
van inzet van  informatietechnologie en de beveiliging van informatie. In 2017 zullen we ook expliciet 
meer aandacht schenken aan monitoring op de provinciale speerpunten, gelet op aanbevelingen uit 
een evaluatieonderzoek. 

Procesverbetering 

Vanuit de zo genoemde systemische aanpak gaan we samen met de medewerkers het werk in om 
continu en systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering (Motto: in het werk aan het werk) .In 2016 
hebben we diverse processen doorgelicht en een aantal ook al aangepast. We benutten hiervoor twee 
vergelijkbare methoden: Vanguard (geschikt voor klantgerichte processen) en Lean (gericht op 
efficiency). In 2016 hebben we gefocust op de processen rond financiën, vergunningen en 
handhaving, wegen- en vaarwegenbeheer en enkele facilitaire processen. Aanvullend hebben we 
middels opleidingen en procesverbetering processen aangepast. 

Investeren in personeel 

Belangrijk is dat we in de begroting 2016 (uitgewerkt in de directiebrief 2016) met provinciale staten 
een afspraak hebben gemaakt over de taakstelling op personele inzet tot 2021. Die komt in dat jaar uit 
op 400 voltijders (exclusief ondersteuning aan derden als Prolander en de RUD Drenthe). In 2016 is 
onze personele bezetting 449 voltijders (inclusief ondersteuning aan derden).  



185 

Die taakstelling wordt behaald door procesverbetering, inzet van technologie bij standaardprocessen 
en via een kwalitatieve ontwikkeling van onze medewerkers. in 2016 hebben we een organisatiebrede 
schouw uitgevoerd op de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van personeel. En met de teams is via 
intensieve workshops een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige behoefte aan personele inzet 
en kwaliteit. Dit vormt de basis voor een langjarige strategische personeelsplanning.       
In 2016 is het verzuim opgelopen (4,5%) met name door langdurig verzuim. We hebben daarom een 
verzuimcoach aangesteld met als doel de trend te keren. 
In 2016 was een medewerkerstevredenheidsonderzoek gepland. Deze is verschoven naar 2017 
omdat we aan een andere meting (een volwassenheidsmeting ambtelijke integriteit) de voorkeur 
hebben gegeven. De resultaten van die meting zijn recent opgeleverd door een externe partij en 
worden nog geanalyseerd.        

Investeren in technologie 

In 2016 is vooral geïnvesteerd in het verder digitaliseren van de P&C producten. Er zijn diverse 
dashboards ontwikkeld die actuele bedrijfsvoeringsinformatie leveren aan management en dagelijks 
bestuur. Ook de digitale versie van de begroting is verbeterd. Daarbij zijn ook de wijzigingen die 
volgen uit het nieuwe landelijke Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) opgenomen. Door de 
procesverbetering en de digitalisering zijn veel 'schaduwadministraties' niet meer nodig. Het 
programma P&C heeft veel doelstellingen inmiddels bereikt en komt bijna in een fase van beheer en 
onderhoud.  
Daardoor ontstaat er ruimte voor een herstart van de ontwikkeling van het zogenaamde zaaksgericht 
werken (een digitaal werkproces rond een zaak: aanvraag, doelstelling), een werkwijze die voor de 
Omgevingswet wellicht noodzakelijk is. In 2016 zijn we gestart met een proeftuin.    
Er is in 2016 veel werk gemaakt van een veiliger ICT omgeving. Er zijn veel testen uitgevoerd (als 
hackerstesten) en daarna zijn diverse  maatregelen doorgevoerd om onze netwerken minder 
kwetsbaar te maken. Ook zijn procedures ingevoerd rond wachtwoorden, en waarborgen voor de 
privacywetgeving en wetgeving rond mogelijke datalekken. Eind 2016 is een 
bewustwordingscampagne ontworpen die in 2017 breed zal worden uitgevoerd. 
Tenslotte heeft de provincie met iBabs een nieuw digitaal vergadersysteem ingevoerd. Hierdoor wordt 
het papiergebruik verminderd en is er een verbetering in de vastlegging van besluiten en acties, als in 
2015 aanbevolen in een intern onderzoek naar bestuursbesluiten.       

Rapportage onderzoeken 

In 2016 zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek ging over het tot stand komen van de 
teamplannen. In het organisatiebesluit staat dat de begroting moet worden uitgewerkt in een 
productenraming en een uitvoeringsprogramma (als onderdeel van teamplannen. Daarbij hoort ook 
een raming van de personele inzet naar de begrotingsdoelstellingen. Uit de evaluatie bleek dat het 
proces goed was uitgelijnd en de kaders duidelijk. Echter doordat de communicatie tussen de 
ambtelijke opdrachtgevers en de teams aan het begin weinig intensief was moest er nog veel 
gerepareerd worden. Hierdoor kon op 1 januari 2016 niet een vliegende start gemaakt worden met de 
uitvoering van met name prioritaire opdrachten. Advies was om in het proces te waarborgen dat CMT-
leden en teams eerder en vaker periodiek overleg hebben, over het tot stand komen van de plannen 
en de personele inzet. Inmiddels is die aanbeveling in uitvoering. Ook door de verdergaande 
digitalisering van de P&C cyclus is er sneller actuele informatie beschikbaar voor 'een goed gesprek'.  
 
Een tweede onderzoek blikt terug op een eerdere onderzoek naar beleidsmonitoring bij de provincie 
(2010). Wat is er van de aanbevelingen terechtgekomen. Een belangrijke aanbeveling was om de 
diverse monitoringinformatie beter toegankelijk te maken via internettechnologie en door de invoering 
van een soort werkgroep monitoring. Met de site Drenthe in feiten en cijfers is dat gerealiseerd. Echter 
de onderzoekers zien veel nieuwe ontwikkelingen. Er zijn landelijke (IPO) standaards in de maak om 
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provinciale begrotingen te monitoren en er is veel meer informatie via internet beschikbaar. De 
provincie benut ook in toenemende mate instellingen als CMO/STAMM om monitoringsinformatie te 
verzamelen op basis van opgaven. Daarom stellen de onderzoekers voor om opnieuw een visie te 
ontwikkelen op monitoring. Dit advies is inmiddels door de directie overgenomen en er zal in 2017 een 
nieuw 'framework' voor monitoring (ook in relatie met planning en control) gemaakt worden. 
 
Verder hebben drie medewerkers van de provincie in een breder team een grondige tussenevaluatie 
uitgevoerd voor de RUD Drenthe. De bevindingen en (10) aanbevelingen zijn opgeleverd aan het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Over het algemeen is de bevinding dat de 
RUD Drenthe zich binnen de afspraken (als de Drentse Maat) heel goed heeft ontwikkeld. De 
aanbevelingen richten zich vooral op het verbeteren van de communicatielijnen en op risico's bij het 
introduceren van een belangrijk ICT systeem. Gelet op nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet 
wordt een toekomstverkenning aanbevolen. Inmiddels heeft de directeur op basis van de 
aanbevelingen een plan van aanpak gemaakt dat is vastgesteld in het bestuur.    
 
Er is voor drie onderzoeken van de Noordelijke rekenkamer informatie verzameld en de rapportages 
van de rekenkamer zijn voorzien van een ambtelijke en bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten. 
In 2016 zijn deze onderzoeken in Provinciale Staten behandeld. Het gaat om de rapportages 
Doorwerking van provinciale ruimtelijke belangen, Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor 
maatschappelijke instellingen en Provinciale Grip op Drentse bedrijven met grote risico’s voor hun 
omgeving.  
 
De overgenomen aanbevelingen van de interne onderzoeken, rekenkameronderzoeken, en 
aanbevelingen van de accountant worden (als afgesproken met Provinciale Staten) in een register 
vastgelegd en ter uitvoering belegd bij een team. Via de P&C cyclus wordt gerapporteerd.  
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I.2.6 Verbonden partijen 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt verantwoord over de verbonden partijen van de provincie Drenthe. Verbonden 
partijen voeren beleid uit voor de provincie Drenthe. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  
 
Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit 
het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij 
failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen 
niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, 
hetzij door stemrecht.  
 
Het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de Nota Verbonden Partijen. 
Het PS Protocol Verbonden Partijen geldt als nadere invulling op de wijze hoe GS PS informeert over 
de verbonden partijen. De informatie die bij verbonden partijen opgenomen is over de financiële 
situatie van een verbonden partij (eigen en vreemd vermogen, jaarresultaat) baseren wij op de laatste 
vastgestelde stukken waarin deze informatie staat. Wij nemen in de provinciale jaarstukken en de 
begroting geen cijfers op, op basis van voorlopige opgaven. Dit kan betekenen dat bij bepaalde 
verbonden partijen recente informatie nog niet beschikbaar of definitief is en er dus nog niets is 
opgenomen. Wij zetten erop in, op basis van een strakke(re) regie zo veel mogelijk gebruik te kunnen 
maken van actuele en vastgestelde informatie. 
 
Interne ontwikkeling 
In 2016 is onder de vlag van het project 'Doorontwikkeling P&C', naast de implementatie van het 
beheersproces van verbonden partijen, dit proces ook gedigitaliseerd. Hiermee is een grote stap gezet 
in het standaardiseren van sturings- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partijen. 
 
Belangrijke beleidsinhoudelijke ontwikkelingen 
 
Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 
In de aandeelhoudersvergadering NV NOM van 30 juni 2016 hebben aandeelhouders besluiten 
genomen over de herschikking van aandelen NOM tussen het Ministerie van Economische Zaken en 
de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Dit is gebeurd in lijn met het Bestuurlijk akkoord tussen 
aandeelhouders d.d. 19 april 2016 zoals dat in juni 2016 in Provinciale Staten van de drie noordelijke 
provincies in behandeling is geweest. In het najaar van 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
juridische en financiële afwikkeling van de aandelentransactie, die er toe heeft geleid dat het ministerie 
50% aandeelhouder van de NOM is geworden en dat de provincies samen eveneens 50% 
aandeelhouder (iedere provincie 16,67%) zijn. 
 
Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) 
Bij de afronding van de jaarstukken 2014 van de WMD bleek  uiteindelijk dat met name de problemen 
bij de Indonesische activiteiten van een veel grotere omvang waren dan tot dan toe bekend. Dit heeft 
geleid tot fouten in de jaarrekening 2013, met betrekking tot de waardering van met name de 
Indonesische activiteiten van de WMD. Daarop is besloten tot correctie van het jaarverslag 2013 over 
te gaan, door foutenherstel in de jaarrekening 2014. De jaarrekening 2014 is opgemaakt en zal medio 
februari voor liggen bij de Algemene leden Vergadering en vervolgens naar PS worden gestuurd. 
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Groningen Airport Eelde (GAE) 
Op 14 december j.l hebben de provinciale staten zich uitgesproken voor het beleidsalternatief 
‘Investeren- Internationale Toegangspoort van het Noorden’ als resultaat van de toekomstverkenning 
Groningen Airport Eelde. Ook bij de andere aandeelhouders is voor dit alternatief gekozen. 
Uitzondering vormt Tynaarlo, waar de raad geen voorkeur heeft aangewezen. Als aandeelhouders zijn 
wij gezamenlijk bezig met de volgende stap: het voorbereiden van het investeringsvoorstel wat zal 
landen in de verschillende Voorjaarsnota’s.  Onderdeel van de toekomstverkenning was het in beeld 
brengen van de benodigde financiering.  Deze bijdrage moet worden vertaald in een 
investeringsvoorstel waarbij duidelijk moet zijn ‘wie wat wanneer’ bij zal dragen. 
 
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) 
Met ingang van 1 januari 2017 is het beheer over de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen over 
gegaan naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De stichting valt hierdoor niet meer onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe en is derhalve geen verbonden partij meer van de 
provincie Drenthe.  
Verbonden partij Rechtsvorm Eigenaars-/ 

deelnemers 
belang 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Besloten Vennootschap 2,28% 
Verkoop Vennootschap B.V. Besloten Vennootschap 2,28% 
Cross Border Leases Vennootschap B.V. Besloten Vennootschap 2,28% 
Vordering op Enexis BV Besloten Vennootschap 2,28% 
CSV Amsterdam BV Besloten Vennootschap 2,28% 
MKB Fonds Drenthe Besloten Vennootschap 100,00% 
Gemeenschappelijke regeling Prolander Gemeenschappelijke regeling 50,00% 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke regeling 33,33% 
Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe Gemeenschappelijke regeling 35,00% 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Gemeenschappelijke regeling 22,80% 
De Noordelijke rekenkamer Gemeenschappelijke regeling 33,33% 
Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie 
Overijssel) 

Gemeenschappelijke regeling zonder 
meer 

36,00% 

Regiovisie Groningen-Assen Gemeenschappelijke regeling zonder 
meer 

12,50% 

Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap 0,16% 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij Naamloze Vennootschap 16,67% 
Groningen Airport Eelde Naamloze Vennootschap 30,00% 
Enexis Holding NV Naamloze Vennootschap 2,28% 
Waterleidingmaatschappij Drenthe Naamloze Vennootschap 50,00% 
Nederlandse Waterschapsbank Naamloze Vennootschap 0,07% 
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Reglement 100,00% 
Stichting Landinrichting en 
Bodemverontreiniging 

Stichting 8,50% 

Stichting Bodembeheer Schoonebeek Stichting 6,00% 
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Stichting 8,33% 
Stichting Drentse Energie Organisatie Stichting 100,00% 
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging 8,33% 
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CBL  
Naam verbonden partij Cross Border Leases Vennootschap B.V. 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Vertegenwoordiging van verkopende aandeelhouders Essent 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie 

Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 
Risico's Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van 

een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de Verkopende 
Aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat wordt aangehouden in 
de vennootschap. ($ 1 mln.). 
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
verkopende Aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte 
van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 
20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12  830000 1000000 0 
Vreemd vermogen op 31-12  155000 150000 162000 
Resultaat (voor bestemming)  270000 -50000 -15000 
 

      
CSV Amsterdam  
Naam verbonden partij CSV Amsterdam BV 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Vertegenwoordiging verkopende aandeelhouders Essent 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in 

de aandeelhouderscommissie. 
Risico's Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als 

gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende 
aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 13,5 
mln.)  op de escrow-rekening. 
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 
20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 -42000 3200000 -92000 -167000 
Vreemd vermogen op 31-12 50000 162000 150000 225000 
Resultaat (voor bestemming) -50100 3300000 -100000 -75000 
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MKB Fonds 
Drenthe 

 

Naam verbonden partij MKB Fonds Drenthe 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Stimulering MBK innovatie 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Via de AvA (als 100% aandeelhouder) 
Risico's Dat een deel van de gedane  investeringen door de het MKB fonds 

niet of minder revolverend blijken, dan aanvankelijk is beoogd. 
Financiële kengetallen Gerealiseerd 

2015 
Gerealiseerd 

2016 
Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 12619499  11233886  
Vreemd vermogen op 31-12 86063    
Resultaat (voor bestemming) -331938  -1000000  
 

      
PBE  
Naam verbonden partij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Verkoop Vennootschap 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in 

de aandeelhouderscommissie 
Risico's Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE 
aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. 
Verkoop Vennootschap B.V.  
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 
2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow 
Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 
2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% 
belang in EPZ. 
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd 
aan de aandeelhouders. 
Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln.(merendeel 
aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de 
verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 
kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere 
juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan 
RWE zijn afgesloten. 
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale 
aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW) 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 1600000 1600000 1600000 1600000 
Vreemd vermogen op 31-12 118000 45000 118000 53000 
Resultaat (voor bestemming) -18400 65000 -15000 -15000 
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Verkoop 
Vennootschap 

 

Naam verbonden partij Verkoop Vennootschap B.V. 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Garantiestelling en vrijwaring RWE 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in 

de aandeelhouderscommissie. 
Risico's Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De 

vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij 
partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de 
verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. 
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 
20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 84800000 1400000 1200000 1100000 
Vreemd vermogen op 31-12 31100000 2000 2000 20000 
Resultaat (voor bestemming) 48900000 -430000 -350000 -50000 
 

      
Vordering op 
Enexis 

 

Naam verbonden partij Vordering op Enexis BV 
Rechtsvorm Besloten Vennootschap 
Doel Financieringsmaatschappij van Enexis 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in 

de aandeelhouderscommissie. 
Risico's De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis 

voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste 
geval, faillissement van Enexis. Op het moment resteert alleen nog de 
lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet 
vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een 
aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd 
kunnen worden in eigen vermogen. 
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 
20.000), art 2.:81 BW. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 43000 350000000 25000 -15000 
Vreemd vermogen op 31-12 862200 6300000 355000000 362300 
Resultaat (voor bestemming) -22200 -16900 -20000 -15000 
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NRK  
Naam verbonden partij De Noordelijke rekenkamer 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Onafhankelijk beleidsonderzoek 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 1.1 Drenthe goed bestuurd 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

33,33% 

Bestuurlijk belang Lid Programmaraad (statenleden) 
Invloed uitoefenen Via de programmaraad; het doen van suggesties ten behoeve van het 

onderzoeksprogramma. 
Risico's De bedrijfsvoering van de Noordelijke Rekenkamer kent beperkte 

risico’s (bijvoorbeeld een weerbarstig onderwerp van onderzoek dat 
leidt tot uitloop van het onderzoeksproject) die het 
rechtvaardigen dat een beperkt eigen vermogen wordt aangehouden, 
teneinde daarmee noodzakelijke, maar niet begrote uitgaven te 
bekostigen. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 72211 0 70000 70000 
Vreemd vermogen op 31-12 0  0 0 
Resultaat (voor bestemming) 3700  0 0 
 

      
OV-bureau  
Naam verbonden partij Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

35,00% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Invloed uitoefenen Via zeggenschap in het AB en DB en door PS via de mogelijkheid voor 

een zienswijze op de ontwerpbegroting. 
Risico's De ingeschatte risico's hebben met name betrekking op de 

uitvoeringskosten; als subsidies niet toereikend blijken, de bijdrage van 
het Rijk (provinciefonds) niet dekkend is en een lager aantal reizigers 
dan voorzien. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 5896192 0 0 7860000 
Vreemd vermogen op 31-12 15696319 1000000 1000000 0 
Resultaat (voor bestemming) 4681000 7272000 462000 2205000 
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Prolander  
Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Prolander 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Het omzetten van provinciaal natuurbeleid tot concrete resultaten in 

het gebied. 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 7.4 Natuur en landschap 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

50,00% 

Bestuurlijk belang Voorzitter Bestuur 
Invloed uitoefenen Via het bestuur en middels de sturing in de opdrachtverlening.  

Provinciale Staten hebben de mogelijkheid tot het geven van een 
zienswijze op de begroting. 

Risico's Prolander heeft nu voor het begrotingsjaar 2017 de risico’s 
geïnventariseerd. De financiële risico’s zijn: 
1. Project Digitalisering: Vanuit het ‘tijdperk DLG’ is de laatste jaren 
weinig energie en geld gestoken om digitaal te kunnen werken. 
Prolander zal dan ook om een effectieve en efficiënte organisatie te 
kunnen zijn hier dan ook veel in moeten investeren. 
2. Inhuur externen: Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk 
om bepaalde functies in te vullen. Hierdoor moet Prolander in de 
tussentijd externe inhuur gaan verrichten om de werkzaamheden voor 
de opdrachtgevers wel te kunnen verrichten. 
Het ligt natuurlijk voor de hand dat dit een duurdere vorm van arbeid 
is.Inschatting risico: Per vacature ca 30% hogere loonsom.  
3. VRIS: Het risico bestaat dat in het Vastgoed Registratie Systeem in 
het jaar 2017 enkele functionele aanpassingen benodigd zijn. Het 
systeem VRIS is in het jaar 2016 opgeleverd. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 400000 0 0 721669 
Vreemd vermogen op 31-12 0  1100000 1928241 
Resultaat (voor bestemming) 1468507 0 320000 71333 
 

      
RUD Drenthe  
Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Uitvoering WABO, WBB en overige uitvoeringstaken op het gebied van 

milieu 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.2 Milieu 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

22,80% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Invloed uitoefenen Door de vertegenwoordiging in het Dagelijks- en Algemeen bestuur. 

Daarnaast maakt de provinciesecretaris deel uit van de Raad van 
Opdrachtgevers. 

Risico's De belangrijkste financiële risico's die de RUD Drenthe loopt zijn 
gerelateerd aan de volgende risico's: 
1. Ziekteverzuim: In de RUD begroting wordt uitgegaan van een norm 
voor ziekteverzuim van 2,5%. Dit is op basis van het werkelijk 
ziekteverzuim 2015. Het landelijke ziekteverzuimcijfers voor 
vergelijkbare organisaties ligt hoger (voor 
2014: 4,9% bron CBS).  
2. Kwaliteitscriteria 2.1: De RUD Drenthe wil in de toekomst voldoen 
aan interne en externe kwaliteitseisen. Volgens de in 2015 uitgevoerde 
analyse, voldoet de RUD Drenthe aan de kwaliteitscriteria 2.1 voor wat 
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betreft de continuïteit. In 2016 zal een analyse zijn uitgevoerd of alle 
medewerkers voldoen aan de kwaliteitseis 2.1. Verwacht wordt dat 
een aantal individuele medewerkers nog aanvullende opleidingen 
moeten volgen. Hierdoor bestaat de kans op beperkt productieverlies. 
3. Wijziging premies Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA): De RUD Drenthe is van rechtswege publiek verzekerd (UWV) 
voor de WGA. De RUD Drenthe betaalt momenteel een relatief lage 
WGApremie. Een in begin 2016 uitgevoerde risico-/impactanalyse 
heeft uitgewezen dat het risico dat deze premie in de toekomst gaat 
stijgen aanzienlijk is. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 1202096  -99000 272000 
Vreemd vermogen op 31-12 4845821  0 0 
Resultaat (voor bestemming) 1346289  -108000 18000 
 

      
SNN  
Naam verbonden partij Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Doel Het stimuleren van duurzame, innovatieve economische ontwikkeling 

van Noord-Nederland. 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

33,33% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Invloed uitoefenen Via stemrecht in het DB en AB. Leden van GS zijn vertegenwoordigd 

in het DB. Leden van PS zijn vertegenwoordigd in het AB 
Risico's Het financiële risico is dat er tussen de financiële reserves, inkomsten 

en uitgaven een disbalans is. Het tekort in de meerjarenbegroting van 
het SNN tot medio 2023 werd – bij gelijkblijvende omstandigheden en 
takenpakket - geprognosticeerd op ruim € 8 miljoen (2013). Bijkomend 
risico is dat mogelijke verschillende beleidsbelangen van de 
deelnemers de uitvoering van de doelstellingen daarbij onder druk 
zetten. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 8328000  7691000 8300000 
Vreemd vermogen op 31-12 344000000  382347000 0 
Resultaat (voor bestemming) -400000  842000 0 
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RGA  
Naam verbonden partij Regiovisie Groningen-Assen 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling zonder meer 
Doel Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied 

Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen 
Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit 

Koppeling provinciale 
begroting 

Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

12,50% 

Bestuurlijk belang Lid stuurgroep 
Invloed uitoefenen GS via stuurgroep. PS middels zienswijze op begrotingen en 

jaarstukken 
Risico's In de Stuurgroep van 13 juni 2014 is geconstateerd dat het Financieel 

Kader 2015-2020 een tekort vertoonde van € 1,1 miljoen. 
Per februari 2016 is met het opstellen van de begroting 2017 het tekort 
in het financieel kader opgelopen tot € 1,9 miljoen.  
Het tekort is opgebouwd uit een correctie van de verplichtingen € 2,0 
miljoen (€1,3 miljoen Bereikbaarheid en € 0,7 miljoen Regiopark) en 
vrijval € 0,6 miljoen in de periode september 2015 - jan 2016. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 16915765 0 15000000 11000000 
Vreemd vermogen op 31-12 7744318 0 4500000 4700000 
Resultaat (voor bestemming) 13946321 0 1100000 7000000 
 

      
Vechtdallijnen  
Naam verbonden partij Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel) 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling zonder meer 
Doel Concessiebeheer spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo–

Marienberg 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

36,00% 

Bestuurlijk belang Lid stuurgroep 
Invloed uitoefenen Via de bestuurder in de stuurgroep en via de ambtelijke 

samenwerkingsgroepen 
Risico's De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn 

opbrengstverantwoordelijk voor de exploitatie van de treindienst. Dat 
wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop 
inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een 
conservatief financieel beleid gevoerd. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12  0 0  
Vreemd vermogen op 31-12  0 0  
Resultaat (voor bestemming)  0 0  
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BNG  
Naam verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Financiële dienstverlening van en voor overheden en instellingen met 

een maatschappelijke belang. 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

0,16% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Ja, via AvA 
Risico's Een eventueel liquiditeitsrisico; mogelijke invloed op winst en kapitaal 

als gevolg van het niet in staat zijn aan de opeisbare verplichtingen te 
voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen | 
(dit moet wel worden gerelateerd aan het deelnemersbelang van 
0,16%) 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 3049000    
Vreemd vermogen op 31-12 992000    
Resultaat (voor bestemming) 520000    
 

      
Enexis N.V.  
Naam verbonden partij Enexis Holding NV 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Energiedistributie 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie 

Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 
Risico's De aandeelhouders lopen het risico ( een deel van) de boekwaarde te 

moeten afwaarderen. Dit risico is zeer gering, aangezien Enexis 
opereert in een gereguleerde markt. 
Deze markt staat onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is 
het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis. 
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit 
moment meer dan 50% eigen vermogen. 
Gecombineerd met de achtergestelde status van de "Vordering op 
Enexis vennootschap" levert dit een laag risico op voor de 
aandeelhouders van Enexis Holding NV. 
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde 
dividendinkomsten. Dit risico wordt gemitigeerd door een 
overeengekomen garantiedividend van € 100 miljoen. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 3608 3704000 3716000  
Vreemd vermogen op 31-12 1491 3580000 0  
Resultaat (voor bestemming) 223 207000000 200000  
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GAE  
Naam verbonden partij Groningen Airport Eelde 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Uitoefening van het luchthavenbedrijf 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

30,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Stemrecht in het AvA 
Risico's Risico's blijven in principe beperkt tot de omvang van de 

kapitaalinbreng in geval van een faillissement. Het aandelenkapitaal 
van de provincie Drenthe is nominaal gewaardeerd op € 1.252.443,--. 
Drentse storting € 2.156.434,-- (7 x € 308.062,--) in de agioreserve. 
Recent is gebleken dat de resterende verplichting vanuit het DBFM 
contract van de start- en landingsbaan, vanuit de NV GAE jegens 
Pase, in geval van het beëindigen van vennootschap mogelijk voor 
rekening komt van de aandeelhouders. Groningen Airport Eelde NV 
heeft ons aangegeven dat er vanuit het DBFM-contract nog een 
verplichting open staat van € 2,5 miljoen. Indien bij beëindiging van de 
vennootschap naar rato van aandelenbezit verplichtingen worden 
afgekocht dan zou het mogelijk gaan om een claim van 30% daarvan 
dus om € 750.000,-- (o.b.v. stand Jaarrekening 2015). Hiermee is 
binnen het huidige risicoprofiel geen rekening gehouden, omdat bij de 
bepaling daarvan vastgehouden is aan het bestaand beleid. 
Met het financiële risico is daarom ook geen rekening gehouden in de 
risico-inventarisatie voor de paragraaf Weerstandsvermogen. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 6038552  11949147  
Vreemd vermogen op 31-12 2165674  3251967  
Resultaat (voor bestemming) 1132078  1226000  
 

      
NOM  
Naam verbonden partij Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Het stimuleren van de regionale economische structuur en 

werkgelegenheid 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

16,67% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Als aandeelhouder invloed via de AvA. 
Risico's Door het recent verkregen groter aandeel in de NOM, is het financieel 

risico in de participatie portefeuille groter geworden 
Financiële kengetallen Gerealiseerd 

2015 
Gerealiseerd 

2016 
Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 72279000  81200000  
Vreemd vermogen op 31-12 1447000  31000000  
Resultaat (voor bestemming) 2815000  955000  
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NWB  
Naam verbonden partij Nederlandse Waterschapsbank 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Kredietverlening aan waterschappen en andere overheden 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

0,07% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Ja, via AvA 
Risico's Een eventueel liquiditeitsrisico; mogelijke invloed op winst en kapitaal 

als gevolg van het niet in staat zijn aan de opeisbare verplichtingen te 
voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen (dit moet wel 
worden gerelateerd aan het deelnemersbelang van 0,14%) 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 1399000000 1453000000   
Vreemd vermogen op 31-12 89500000 1026830000   
Resultaat (voor bestemming) 96000000 54000000   
 

      
WMD  
Naam verbonden partij Waterleidingmaatschappij Drenthe 
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 
Doel Zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in het 

verzorgingsgebied. 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

50,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
Invloed uitoefenen Via AvA 
Risico's Risico's verband hebbende met de drinkwatervoorziening 
Financiële kengetallen Gerealiseerd 

2015 
Gerealiseerd 

2016 
Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12     
Vreemd vermogen op 31-12     
Resultaat (voor bestemming)     
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Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
Naam verbonden partij Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
Rechtsvorm Reglement 
Doel Financiering eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.3 Bodemontwikkeling 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 
Invloed uitoefenen Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan 

slechts genomen worden door het AB. 
Risico's Als Attero niet aan haar financiële verplichtingen voldoet zal de 

provincie moeten zorg dragen voor de resterende financiële dekking. 
Financiële kengetallen Gerealiseerd 

2015 
Gerealiseerd 

2016 
Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 11193424    
Vreemd vermogen op 31-12 3650    
Resultaat (voor bestemming) 284440  3032095 525132 
 

      
DEO  
Naam verbonden partij Stichting Drentse Energie Organisatie 
Rechtsvorm Stichting 
Doel Financiering van energietransitie in Drenthe 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.1 Energie 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Geen bestuurlijk belang 
Invloed uitoefenen DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze 

subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een 
jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. 
Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met 
directeur plaats. 

Risico's Risico’s hebben de omvang van het beschikbaar gestelde kapitaal. Het 
is mogelijk dat de provincie door mogelijk verschillende oorzaken 
(tegenvallende rendementen, faillissement van de ontvangers van een 
lening van DEO of faillissement van DEO zelf) het beschikbaar 
gestelde bedrag niet revolverend zal blijken te zijn. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 20912243    
Vreemd vermogen op 31-12 749933    
Resultaat (voor bestemming) 0    
 

      
LMA  
Naam verbonden partij Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
Rechtsvorm Stichting 
Doel Landelijke helpdesk voor meldingen afvalstoffen 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.2 Milieu 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

8,33% 
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Bestuurlijk belang Lid Raad van Toezicht 
Invloed uitoefenen Bestuurlijk via Raad van Toezicht en ambtelijk via Landelijk 

Administratief Toezichtshoudersoverleg. 
Risico's Geen specifieke risico's. 
Financiële kengetallen Gerealiseerd 

2015 
Gerealiseerd 

2016 
Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12     
Vreemd vermogen op 31-12     
Resultaat (voor bestemming)   -54000  
 

      
SLB  
Naam verbonden partij Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 
Rechtsvorm Stichting 
Doel Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen 

landinrichtingsgebieden in de provincie Groningen en Drenthe 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.3 Bodemontwikkeling 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

8,50% 

Bestuurlijk belang Lid stuurgroep 
Invloed uitoefenen De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang 

van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse 
lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere 
deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. 
volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap 
uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar. 
Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van 
bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de 
bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke oordelen 
geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van 
bodemverontreiniging en over de kwaliteit van 
beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg. 

Risico's De financiële reserve moet eeuwigdurend de risico's voor claims of 
andere gevolgen van bodemverontreiniging als gevolg van de 
dempingen afdekken. Deze risico's laten zich niet of nauwelijks 
becijferen, wat elke benadering bij vaststelling van de omvang van de 
benodigde reserve per definitie arbitrair maakt. Daarom is gekozen 
voor een systematiek waarbij in elk geval ook op heel lange termijn is 
gegarandeerd dat de structurele lasten kunnen worden voldaan, 
zonder dat het totaal van het vermogen wordt aangetast. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 2336334  0  
Vreemd vermogen op 31-12 0  0  
Resultaat (voor bestemming) 41804  0  
 

      
Stichting Bodembeheer Schoonebeek 
Naam verbonden partij Stichting Bodembeheer Schoonebeek 
Rechtsvorm Stichting 
Doel Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen 

landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 5.3 Bodemontwikkeling 

Eigenaars-/deelnemersbelang 6,00% 
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Provincie Drenthe 
Bestuurlijk belang Lid Raad van Toezicht 
Invloed uitoefenen Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente 

Emmen. 
 
Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde 
toereikend. 

Risico's Het risico dat verantwoordingsrapportages aan de provincie niet tijdig 
zijn. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12  2389968   
Vreemd vermogen op 31-12  7279   
Resultaat (voor bestemming)  0   
 

      
IPO  
Naam verbonden partij Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) 
Rechtsvorm Vereniging 
Doel Belangen behartiging van provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel' 
Koppeling provinciale 
begroting 

Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 

Eigenaars-/deelnemersbelang 
Provincie Drenthe 

8,33% 

Bestuurlijk belang Lid Bestuur 
Invloed uitoefenen Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid 

dat lid is van het IPO-bestuur. Het college van GS in de persoon van 
het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het gevoerde beleid 
aan PS. 

Risico's •Het risico dat communicatiekanalen tussen de organisatie en 
provincies onderling divers en ineffectief zijn en dat samenwerking in 
onvoldoende mate plaatsvindt. 
•Het risico dat het geformuleerde beleid in de praktijk moeilijk 
realiseerbaar is door de verschillende betrokken partijen. 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 
2015 

Gerealiseerd 
2016 

Begroot 2016 Begroot 2017 

Eigen vermogen op 31-12 4782297    
Vreemd vermogen op 31-12 8125359    
Resultaat (voor bestemming) 477119  0 0 
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I.2.7 Grondbeleid 

Inleiding 

Algemeen 
In 2016 heeft de provincie gronden aangekocht en verkocht voor de beleidsdoelen van 
Plattelandsontwikkeling en Wegen en Vaarwegen. Deze transacties hebben geen verstorende werking 
op de grondmarkt gehad en er is geen staatssteun verleend. Zowel de aan- en verkoop als ruiling van 
gronden zijn gerealiseerd na onafhankelijke taxaties en op vrijwillige / minnelijke basis. 

Wat hebben we bereikt? 

 
Nota grondbeleid 
In 2016 is de nota Grondbeleid vastgesteld. De nota schetst welke middelen, instrumenten en 
strategieën worden ingezet, zodat de ruimtelijke en maatschappelijke beleidsdoelen ondersteund, 
gefaciliteerd en gerealiseerd kunnen worden.  
 
Programma Natuurlijk Platteland  
In het afgelopen jaar is 730.26.95 hectare aangekocht voor de realisatie van het Programma Natuurlijk 
Platteland. Dat zijn zowel aankopen binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
als gronden daarbuiten die ingezet worden als ruilgrond. Ruilgronden worden gekocht met het oog om 
een alternatief te kunnen bieden aan boeren die hun bedrijf uitvoeren binnen de begrensde NNN. Met 
de ruilgronden kan het gebiedsproces worden bespoedigd. Circa de helft van alle verwervingen 
binnen de NNN wordt gerealiseerd door verkoop, “ruiling”, voor percelen buiten de NNN. Er is  
666.16.27 hectare verkocht waarvan 297.73.34 Hectare buiten de NNN. 
Aan en verkoop grond , afboeking tlv. budget verwerving en opname waarde op de balans.   
 Voorraad Grond   Lasten  Baten  Voorraad Grond  Voorraad Grond  Voorraad Grond   
 Hectares Bedrag (Waarde daling) (Boekwinst)     
   Exploitatie (PNP) Exploitatie (PNP) Binnen NNN Buiten NNN Totaal  
Saldo op 1-1-2016 19.833.282 0 0 0 266.102 994.054 1.260.156  
Mutaties 2016  0 0 0 0 0 0 0  
Correctie inmeting 78 4.589 0 0 4.589 0 4.589  
Aankoop ruilgrond 5.334.264 7.345.364 311.451 0 0 7.033.913 7.033.913 * 
Aankoop NNN 1.968.353 4.895.712 4.185.125 0 710.587 0 710.587  
Overname gronden BBL 0 316.593 0 0 223.153 93.440 316.593  
Aankopen 2016 7.302.695 12.562.257 4.496.576 0 938.329 7.127.353 8.065.681  
Overige verkopen 0 -2.620.973 0 -2.620.973 0 0 0  
Verkopen ruilgrond -2.977.334 -2.618.280 0 -2.568.280 0 -50.000 -50.000  
Verkopen NNN -3.684.293 -1.120.220 0 -1.120.220 0 0 0  
Verkopen 2016 -6.661.627 -6.359.473 0 -6.309.473 0 -50.000 -50.000  
         
Saldo per 31-12-2016 20.474.350 6.202.784 4.496.576 -6.309.473 1.204.430 8.071.407 9.275.837  
         
Binnen NNN 9.572.657 0 0 0 1.204.430 0 1.204.431  
Buiten NNN 10.901.692 0 0 0 0 8.071.407 8.071.407 ** 
Totaal 20.474.350 0 0 0 1.204.430 8.071.407 9.275.838  
* Hiervan is ruim € 600.000,- (15 hectare) grondvoorraad die is geboekt als ruilgrond, potentieel te begrenzen als NNN als onderdeel van de 1.000 
hectare.    
** Hiervan heeft 16 Ha. Betrekking op potentieel begrensd gebied en ca. 194 Ha. Op landschapselementen/best natuur   
Het programma natuurlijk platteland dekt de lasten van de waardedaling van grond als gevolg van de 
wijziging van de bestemming van landbouw naar natuurgrond. Bij verwervingen binnen de NNN is dat 
85% van de aanschafwaarde. Wij veronderstellen dat de overige 15% de natuurwaarde 
vertegenwoordigd waartegen de percelen kunnen worden verkocht aan bijvoorbeeld natuur beherende 
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organisaties. De gronden binnen de NNN worden tegen deze waarde op de provinciale balans 
geplaatst. De lasten (waarde daling) worden verantwoord bij product 7.4.  
 
Opbrengsten van verkopen worden alleen voor het verschil met de boekwaarde als bate verantwoord 
in het programma natuurlijk platteland (product 7.4). De boekwinst bij grondverkopen bedroegen in 
2016 € 6.309.473,--. In deze baten zit ook de afwikkeling van de lijst geldelijke regelingen voor € 
2.620.973,-- ca. waar geen actuele grondmutatie meer tegen over stond. Voor zover sprake is van 
grondverkopen met een boekwaarde wordt eerst de boekwaarde afgeboekt. Dit was het geval bij 1 
perceel (€ 50.000,--). Omdat de meeste grond “om niet” verkregen is van het Rijk (BBL)  is het 
grootste deel van de huidige verkoopopbrengsten boekwinst die ten gunste van het programma wordt 
gebracht. 
 
Drentse Maat  
In 2016  hebben zich vrijwel geen mutaties voorgedaan met als financiering de Drentse Maat. Per 31 
december werd 115 hectare gefinancierd door de Drentse Maat. Uitgangspunt in het nieuwe 
grondbeleid is alle gronden op een identieke methode te financieren. Hierbij wordt ook de portefeuille 
grond gefinancierd uit de Drentse maat in 2017 tegen het licht te houden. De Drentse Maat gronden 
maken deel uit van de ruilgronden. 
 
Grondvoorraad ( ruilgrond, grond voor potentiële begrenzing en tijdelijk beheer natuurgrond) 
Investeringskrediet anticiperende aankopen (grondbezit PNP) 
Alle grond aankopen worden tegen een boekwaarde op de provinciale balans geplaatst. Voor 
aankopen  binnen de NNN is dat 15% van de aanschafwaarde. Voor aankopen buiten de NNN (vnl. 
ruilgrond) is dat de volledige aanschafwaarde.  
 
De voorraad grond per 31-12-2016 heeft een boekwaarde van € 9.275.838,--. In de nota Grondbeleid 
is opgenomen dat het grondbezit tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde op de provinciale 
balans wordt geplaatst. Als geen sprake is van directe doelrealisatie, dus als het om grond gaat die 
niet binnen de NNN ligt, wordt het bezit op de balans geplaatst en niet als last in product 7.4 
verantwoord. Dit geldt ook voor de “restwaarde” (15% van de aanschafwaarde) van natuurgrond.  
 

 Hectares Bedrag 
Saldo voorraad grond  
op 1-1-2016 1983.32.82 1.260.156 

 
Correctie inmeting 0.00.78 4.589 

Aankoop ruilgrond 533.42.64 7.033.913 
Aankoop NNN 196.83.53 710.587 
Overname gronden BBL  316.593 
Aankopen 2016 730.26.95 8.065.681 
 
Verkopen ruilgrond -297.73.34 -50.000 

Verkopen NNN -368.42.93  
Verkopen 2016 -666.16.27 -50.000 

   
Saldo voorraad grond 
per 31-12-2016 2047.43.50 9.275.837 

   
Binnen NNN 957.26.57 1.204.431 
Buiten NNN (ruilgrond) 1090.16.92 8.071.407 
Totaal 2047.43.50 9.275.838 



204 

 
Voor de voorraad grond is in de nota grondbeleid een maximum afgesproken van 10 miljoen euro. 
Omdat de meeste gronden om niet zijn verkregen van het rijk (BBL) staan veel hectares ruilgrond 
tegen een waarde “0” op de balans. Bij nieuwe aanschaffingen is dat niet het geval. Vanaf 1 januari 
2015 wordt deze waarderingsgrondslag toegepast. De wijziging in de waarderingsgrondslag voor 
grond hing samen met de overdracht van het juridisch eigendom van het rijk aan de provincies. Voor 
het natuurpact hadden de provincies alleen het economisch eigendom van het grondbezit van bureau 
beheer landbouwgronden en bleef het juridisch eigendom bij het Rijk. Per 31 december 2015 bedroeg 
de boekwaarde van de grond voorraad van 1.983.32.82 Ha. € 1.260.156,37. 
 
Vervolgens is er in de loop van het jaar 730.26.95 Ha. grond gekocht met een boekwaarde van 
€ 8.065.681,-. Dit is 533.42.64 Ha. aan ruilgrond met een waarde van € 7.033.913,-- en een 
oppervlakte van 196 Ha. binnen NNN die tijdelijk in beheer is genomen tot het als “natuurgrond” wordt 
doorverkocht aan bv. natuur beherende organisaties.  
 
In 2016 is voorts 666.16.27 Ha. aan grond verkocht waaronder 297.73.34 Ha. ruilgrond. De totale 
opbrengsten bedroegen € 6.309.403,-- Dit betrof, met uitzondering van € 50.000,--, allemaal grond 
met een boekwaarde “0” zodat vrijwel de gehele opbrengst als bate bij product 7.4 is verantwoord..  
 
Per 31 december 2016 bedraagt de voorraad grond 2.047.43.50 Ha. ofwel € 9.275.838,--. Dit bestaat 
voor 1.090.16.92 Ha. van € 8.071.407,-- uit ruilgrond, potentieel te begrenzen grond en 
landschapselementen en voor 957.26.57 Ha. van € 1.204.431,-- om nog te verkopen natuurgrond. 
 
Wij zien dat een aantal gebiedsprocessen, zoals in de Hunze en de Drentsche Aa, goed op gang 
komen en dat er zich steeds meer aankoopmogelijkheden voor doen. Vaak is hiervoor ook extra 
ruilgrond nodig.  
Voor 2017 voorzien wij een behoefte tot een verruiming van het investeringskrediet. 
 
Infrastructuur 
In 2016 zijn de volgende grond aan- en verkopen ten behoeve van infrastructurele projecten 
gerealiseerd. De lasten en baten zijn ten laste van de desbetreffende projecten verantwoord 

Project 

Aangekochte 
oppervlakte in 
ha  

rotonde Tynaarlo 0.15.63 tracé grond 
N34 Klooster 0.05.02 tracé grond 
rotonde Koekangerveld 0.00.12 tracé grond 
rotonde Koekangerveld 0.04.18 tracé grond 
Aansluiting N391 N366 0.00.48 tracé grond 
N34 Klooster 0.11.73 tracé grond 
Tunnel Brunlaan 0.14.50 tracé grond 
Aansluiting N391 N366 0.19.15 tracé grond 
Aansluiting N391 N366 2.02.05 tracé grond 
Aansluiting N391 N366 4.09.80 trace grond /ruilgrond 
Aansluiting N391 N366 6.30.26 ruilgrond 
Bebouwdekom weg Wilhelminaoord 5.54.22 Overdracht wegen 
rotonde Klinkenvlier 0.02.80 tracé grond 
rotonde Koekangerveld 0.11.70 tracé grond 
Totaal 18.81.64  
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Project locatie  Verkocht oppervlakte  
Aansluiting N391 N366 5.24.55 ruilgrond 
Aansluiting N391 N366 6.30.26 ruilgrond 
Totaal 11.54.81  
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I.2.8 Reserves en voorzieningen 
Inleiding 
Doel van deze paragraaf is inzicht te geven in de beoogde stand en de inzet van de reserves en 
voorzieningen van de provincie. Bij zowel de voorjaarsnota, begroting, bestuursrapportages als de 
jaarrekening monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en voorzieningen en 
beoordelen daarbij of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook bij deze jaarrekening gedaan. 
Als integraal onderdeel van de begroting 2017 is in 2016 de Nota reserves en voorzieningen 2016 
opgesteld. Omdat de laatste jaren alle reserves en voorzieningen al individueel uitgebreid toegelicht 
zijn in de Begroting en Jaarrekening, hebben wij ervoor gekozen de nota een integraal onderdeel te 
laten zijn van de Begroting 2017. De vorige nota stamde uit 2012. 
 
Algemene reserves 
Algemene reserves zijn reserves zonder bepaalde bestemming. De algemene reserves kunnen 
worden ingedeeld in twee categorieën, te weten: Reserve(s) zonder specifieke bestemming en  
Reserve(s) om risico’s die de provincie loopt, op te vangen. Onder reserve zonder specifieke 
bestemming worden de Reserve voor algemene doeleinden en de Saldireserve gerekend. Onder de 
reserve(s) om risico’s op te vangen wordt de Risicoreserve gerekend. 
 
Reserve voor algemene doeleinden 

050001 Reserve voor algemene doeleinden 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  19.971.921  5.271.921  5.271.921  5.271.921  5.271.921  
Begrote onttrekking (2)  14.700.000  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  
Bestemming resultaat (4)  -      
Saldo einde jaar (1-2+3+4) 5.271.921  5.271.921  5.271.921  5.271.921  5.271.921  
 
050001 050001 Reserve voor algemene doeleinden 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De 
reserve maakt financieel-technisch gezien deel uit van het 
weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het 
sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als 
negatief. Voor de opvang van tekorten wordt een maximale omvang 
van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook naar de 
afgesproken beheersmaatregelen van tekorten. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Programma 8. Middelen 
Toelichting De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in 

de meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te 
maken. Het surplus werd in 2016 voor een bedrag van € 14,7 
miljoen afgeroomd en werd overgeheveld naar de van de Reserve 
investeringsagenda. 

Wat was in 2016 gepland? Een onttrekking van € 14,7 miljoen zijnde de afroming van het 
surplus. Dat is overgeheveld naar de Reserve investeringsagenda. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote onttrekking van € 14,7 miljoen. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Saldireserve 

050002 Saldireserve 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  6.819.351  7.694.762  1.684.326  240.000  120.000  
Begrote onttrekking (2)  4.786.908  6.010.436  1.444.326  120.000  120.000  
Begrote toevoeging (3)  5.662.319  -  -  -  -  
Bestemming resultaat rek. (4)  -  -     
Saldo einde jaar (1-2+3+4) 7.694.762  1.684.326  240.000  120.000  -  
 
050002 050002 Saldireserve 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren 
worden via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren 
overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming 
van PS. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Programma 8. Middelen 
Toelichting Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen 

en bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in 
dit overzicht verwerkt. 

Wat was in 2016 gepland? Gepland waren diverse overhevelingen vanuit 2015 naar 2016 
volgens de Jaarrekening 2015 en de Bestuursrapportages in 2015. 
Deze zijn onder de begrote onttrekkingen opgenomen. Daarnaast 
zijn in de verschillende Bestuursrapportages over 2016 bedragen 
overgeheveld naar 2017. Die bedragen zijn in 2016 als 
toevoegingen opgenomen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekkingen. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Risicoreserve 

050005 Risicoreserve 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  
Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (1-2+3) 27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  
 
050005 050005 Risicoreserve 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen 
vangen die niet door een specifieke voorziening of de algemene 
reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale 
weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf 
weerstandsvermogen. 

Instellingsbesluit Begroting 2008 d.d. 14 november 2007 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Programma 8. Middelen 
Toelichting Het huidige risicoprofiel is beschreven in de paragraaf I.2.2 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Ons streven is de 
risico's voldoende te hebben gedekt en de omvang van deze 
reserve is daar ook op afgestemd. Wij handhaven daarom het 
gewenste niveau op € 27,5 miljoen. 
Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, 
dat ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de 
risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, 
wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgende 
escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden 
binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit 
programmagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen 
de exploitatie (onvoorzien, resultaat plus of min naar algemene 
reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. Een 
onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een 
uitgekomen risico, dan een politieke keuze. 

Wat was in 2016 gepland? In 2016 waren geen mutaties voorzien. 
Wat is in 2016 gerealiseerd? In 2016 hebben zich geen mutaties voorgedaan. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Bestemmingsreserves 
Een bestemmingsreserve is een reserve, waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestemming 
hebben gegeven. Wanneer vanuit deze reserves bedragen beschikbaar zijn gesteld en die bedragen 
na afloop niet zijn besteed, dan dient in principe het overschot weer aan de betreffende 
bestemmingsreserve toegevoegd te worden, conform artikel 43 BBV. Het zijn Provinciale Staten die 
tot deze toevoegingen besluiten. Eenzelfde werkwijze geldt voor eventuele overschrijdingen. Het 
beleid ten aanzien van bestemmingsreserves is dat het instellen dan wel opheffen van reserves is 
voorbehouden aan Provinciale Staten. Met het instellen van bestemmingsreserves zijn we 
terughoudend. In de begroting zijn idealiter alle structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, 
zodat het vormen van een bestemmingsreserve niet nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om een 
bestemmingsreserve in te stellen bijvoorbeeld als de lasten een onregelmatig verloop hebben of er 
uitgaven voor nieuw beleid zijn in het kader van afgebakende projecten. In deze Jaarrekening zijn er 
geen nieuwe reserves bijgekomen. 
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Reserve monitoring voorm. Stortplaatsen 

060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  1.129.834  0  0  0  0  
Begrote onttrekking (2)  1.129.834  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  
Bestemming resultaat rek. (4)       
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)       

Begrote baten programma (6)       
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)       

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 0  0  0  0  0  
 
060111 060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van 
voormalige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit 
een extra opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet 
gekoppeld aan voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen 
heffing meer plaats. De reserve is met ingang van 2016 komen te 
vervallen en het saldo is overgeheveld naar de voorziening  
monitoring voormalige stortplaatsen. Dit i.v.m. de voorschriften 
binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 
Teamleider Gjalt Gjaltema 
Programma Product 5.3 Bodemontwikkeling 
Toelichting Omdat de uit de opslag op de nazorgheffing geïnde gelden 

specifiek moeten worden besteed, dienen deze op grond van een 
gewijzigde interpretatie van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) te worden opgenomen in een voorziening 
inzake van derden verkregen middelen met een specifiek 
bestedingsdoel. Het saldo van deze reserve ad € 1.129.834,-- is via 
de 1e Bestuursrapportage 2016 overgeheveld naar de Voorziening 
monitoring voormalige stortplaatsen. Deze reserve kan dan ook 
vervallen. 

Wat was in 2016 gepland? Bij statenbesluit 2016-757 (herzien) is besloten de Reserve 
monitoring voormalige stortplaatsen op te heffen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De reserve is opgeheven. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt 

060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  2.024.123  2.622.469  2.884.839  2.793.304  2.701.769  
Begrote onttrekking (2)  1.002.000  340.000  340.000  340.000  -  
Begrote toevoeging (3)  1.310.465  602.370  248.465  248.465  248.465  
Begrote lasten programma (4)  2.177.282  2.109.445  2.463.350  2.463.350  2.463.350  
Te verrekenen apparaatskosten 
(4a)  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  

Btw-derving vanaf 2010 
opgenomen (4b)  340.000  340.000  340.000  340.000  -  

Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  1.940.087  2.109.445  2.463.350  2.463.350  2.463.350  

Werkelijke/beoogde 
apparaatskosten (5a)  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  

Werkelijke/beoogde btw-derving 
vanaf 2010 opgenomen (5b)  340.000  340.000  340.000  340.000  -  

Begrote baten programma (6)  3.669.430  3.669.430  3.669.430  3.669.430  3.669.430  
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  3.722.116  3.669.430  3.669.430  3.669.430  3.669.430  

Saldo einde jaar (8=1-
2+3+4+4a+4b-5-5a-5b-6+7) 2.622.469  2.884.839  2.793.304  2.701.769  2.950.234  
 
060124 060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Huib van den Eerenbeemt 
Programma Product 3.4 Vaarwegen 
Toelichting De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de 

vaarweg Meppel-De Punt te waarborgen. Door het instellen van de 
reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen 
gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks 
het Meerjaren (groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de 
verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden 
vastgesteld. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn 
om het totale onderhoud uit te kunnen voeren. Na deze periode 
stopt de bijdrage voor groot onderhoud van het rijk en zal de 
grondslag van de reserve heroverwogen moeten worden. Als 
gevolg van de lagere rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) 
loopt het saldo van de reserve bij deze begrote onderhoudslasten 
per jaar met € 340.000,-- terug. Op termijn zal deze reserve door de 
structureel onttrekking wegens btw-derving van € 340.000,-- 
negatief komen te staan, daarom is vanaf 2020 voorzien om de 
btw-compensatie niet meer aan deze reserve te onttrekken. 

Wat was in 2016 gepland? De begrote storting en onttrekking bedroegen € 1.310.465,-- 
respectievelijk € 1.002.000,--. Per saldo mocht worden verwacht dat 
de reserve met € 308.465,-- zou toenemen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De geraamde lasten en baten bedroegen € 2.177.282,-- 
respectievelijk € 3.669.430,-- . De realisatie bedroeg 1.940.087,-- 
aan lasten en € 3.722.115,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een 
afwikkelverschil van € 289.880,--. Dit bedrag wordt gestort in de 
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reserve. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Op het budget dagelijks onderhoud Meppel de Punt is een voordeel 
ontstaan van € 186.892,--.Door een gewijzigde systematiek van 
toerekening van gezamenlijke kosten aan beide vaarwegen was het 
moeilijk te bepalen hoe hoog het uiteindelijke budget moest zijn. Op 
de overige opbrengsten bij dagelijks onderhoud Meppel de Punt zit 
een voordeel van € 61.695,--. Op deze post zijn 
bedieningsvergoedingen voor bruggen en sluizen van de gemeente  
Assen en Midden Drenthe geboekt.  In 2017 zullen deze weer apart 
worden begroot. Voorts verwijzen wij naar product 3.4 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
 
Reserve versterking economische structuur 

060150 Reserve versterking economische structuur 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 7.527.357  6.623.942  6.023.942  6.423.942  6.823.942  
Begrote onttrekking (2) 1.450.000  1.000.000  -  -  -  
Begrote toevoeging (3) 1.500.000  400.000  400.000  400.000  400.000  
Begrote lasten programma (4) 6.789.121  3.785.727  3.785.727  3.785.727  3.785.727  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5) 8.042.824  3.785.727  3.785.727  3.785.727  3.785.727  

Begrote baten programma (6) 3.227.404      
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7) 3.527.691      

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-
5-6+7) 

6.623.942  6.023.942  6.423.942  6.823.942  7.223.942  

 
060150 060150 Reserve versterking economische structuur 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in 
brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame 
economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale 
economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven 
die bijdragen aan de versterking van de economische structuur 
en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de 
reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Erik Bos 
Programma Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 
Toelichting De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de 

verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten 
gericht op versterking van de economische structuur en ten 
behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het 
MKB. In de Meerjarenbegroting is structureel een bedrag van € 
3.785.727,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking 
van de economische structuur. Zoals in de actualisatie van de 
Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt 
vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 
5.000.000,--  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling 
Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van 
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het project Atalanta, de economie van de verbinding, reeds een 
bedrag van € 1.823.225,--  bijgedragen. Verder is opgenomen dat 
het restant, € 3.176.775,--, vanuit de VES-middelen is toegevoegd 
aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de 
exploitatie en € 1.000.000,-- per jaar uit de reserve voor de jaren 
2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit 
de VES-middelen. De werkzaamheden door het Projectenbureau 
Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016 en daarvoor 
komt een bedrag van € 200.000,-- uit de Reserve VES. Daarnaast 
is in 2016 voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg 
van breedbandnetwerken in witte gebieden een bedrag van € 
250.000,-- vanuit de Reserve Versterking Economische structuur 
gedekt. 

Wat was in 2016 gepland? Een toevoeging in de verwachting dat na verrekening van vrijval 
verplichtingen en extra inkomsten een bedrag van € 1.500.000,-- 
niet besteed zou worden. 
 
Een onttrekking van € 1.000.000,- ten gunste van de RSP-reserve, 
een onttrekking van € 200.000,-- t.b.v. het Projectenbureau Drenthe 
en €  250.000,-- voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de 
aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekking zijn gerealiseerd. De 
verwachting, dat een bedrag van € 1.000.000,-- t.b.v. projecten 
versterking economische structuur niet besteed worden, is echter 
niet uitgekomen. Per saldo is € 1.088.160,-- meer uitgegeven. Ook 
de inkomsten zijn vanwege positief uitgepakte afrekeningen € 
300.287,-- hoger, zodat per saldo t.a.v. de VES-budgetten een 
bedrag van € 787.873,-- aan de reserve in 2016 wordt onttrokken. 
Daarnaast is ook het budget Intensivering marketing, ondanks het 
verwachte achterblijven, bij de 3e Bestuursrapportage toch meer 
ingezet. Het nadeel van € 165.542,-- wordt met de reserve 
verrekend. Per saldo wordt daarom ook een niet begroot bedrag 
van € 953.415,-- alsnog verrekend. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
 
Reserve grondwaterheffing 

060161 Reserve grondwaterheffing 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 376.266  0  0  0  0  
Begrote onttrekking (2) 376.266  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3) -  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4)     -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)      

Begrote baten programma (6)      
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)      

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-
5-6+7) 

0  0  0  0  0  
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060161 060161 Reserve grondwaterheffing 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het 
gebied van grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, 
beheer meetnet, uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de 
middelen ingezet voor het stimuleren van projecten door derden, 
gericht op duurzaam grondwaterbeheer.  De reserve is met ingang 
van 2016 komen te vervallen en het saldo is overgeheveld naar de 
voorziening  grondwaterheffing. Dit i.v.m. de voorschriften binnen 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Johanna Tolsma 
Programma Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen 

en peilbeheer) 
Toelichting Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten 

worden besteed, dienen deze op grond van een gewijzigde 
interpretatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te 
worden opgenomen in een voorziening inzake van derden 
verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel. Het saldo 
van deze reserve ad € 376.266,-- is via de 1e Bestuursrapportage 
2016 overgeheveld naar de Voorziening grondwaterheffing. Deze 
reserve kan dan ook vervallen. 

Wat was in 2016 gepland? Bij Statenbesluit 2016-757 (herzien) is besloten de Reserve 
grondwaterheffing op te heffen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De Reserve grondwaterheffing is opgeheven. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
 
Reserve Investeringen verkeer en vervoer 

060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 29.120.912  31.746.141  31.796.152  30.717.667  28.450.005  
Begrote onttrekking (2) -  -  1.078.485  2.267.662  2.398.517  
Begrote toevoeging (3) 2.625.229  50.011  -  -  -  
Begrote lasten programma (4) 6.541.850  5.099.342  5.645.430  6.986.838  7.473.695  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5) 6.541.850  5.099.342  5.645.430  6.986.838  7.473.695  

Begrote baten programma (6)      
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)      

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

31.746.141  31.796.152  30.717.667  28.450.005  26.051.488  

 
060199 060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
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Teamleider Adri de Vries 
Programma Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
Toelichting Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten 

met betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen 
zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de 
investeringen die gemoeid zijn met het lopende IVV tot en met 2015 
alsook het investeringsprogramma 2016-2020.  Een 
investeringsprogramma is gericht op een veilige bereikbaarheid 
Drenthe. Daarbij hebben we doelstellingen voor het versterken van 
(inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en lucht en het 
realiseren en versterken van het regionale netwerk inclusief het 
toeristisch recreatief gebruik voor fiets , auto, openbaar vervoer en 
goederenvervoer. Samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe 
wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar 
vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en 
vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen 
toegepast.  
En samen met onze partners werken we aan een verkeersveilig 
ingerichte infrastructuur ondersteund door het Programma 
Permanente Verkeerseducatie. De Reserve is een soort 
egalisatiefonds en wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie. Met dit 
bedrag worden zowel de investeringen IVV oud als de lopende 
gedekt en de lasten daarvan zijn aflopend. Als gevolg van het 
aangepaste BBV mag vanaf 2017 geen rente meer mag worden 
toegerekend voor investeringen die geactiveerd worden. Dit houdt 
in dat bij handhaven van hetzelfde investeringsniveau er minder 
geld in de reserve IVV gestort hoeft te worden voor de dekking van 
de kapitaallasten (die nu alleen het afschrijvingsgedeelte te 
dekken). De rentecomponent vervalt immers. Tevens is m.i.v. 2017 
het normbedrag met € 400.000,-- verlaagd, omdat die niet nodig is 
om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Hierdoor is het 
normbedrag van € 9.167.079,-- verlaagd tot een bedrag van € 
6.162.869,-- in 2022. 

Wat was in 2016 gepland? Op basis van het normbedrag voor 2016 van € 9.167.079,-- en de 
kapitaallasten van € 6.541.850,-- is begroot om een bedrag van € 
2.625.229,-- aan de reserve toe te voegen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote kapitaallasten en de begrote storting van € 2.625.229,-- 
in de reserve. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel 

060211 Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 1.093.293  933.293  0  0  0  
Begrote onttrekking (2) 160.000  933.293  -  -  -  
Begrote toevoeging (3) -  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4) -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5) -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6) -  -  -  -   
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7) -  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-
5-6+7) 

933.293  0  0  0  0  

 
060211 060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel. 

Instellingsbesluit Besluit PS Statenstuk 2007-271 d.d. 31 januari 2007 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Gerrit Jansen 
Programma Product 3.4 Vaarwegen 
Toelichting Bij de jaarrekening 2015 hebben wij aangegeven dat het saldo van 

de reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel vrij kan vallen na de 
financiële afwikkeling  (na nog een onttrekking van € 160.000,-- in 
2016 gedaan te hebben). De reserve kan opgeheven worden en 
het incidentele voordeel van € 933.293,-- wordt conform de 
daarover gemaakte afspraken aan de financieringsreserve 
toegevoegd in 2017. 

Wat was in 2016 gepland? € 933.293,-- wordt aan de financieringsreserve toegevoegd in 2017 
en de reserve kan daarna opgeheven worden. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De werkelijke uitgaven bedroegen € 49.696,--. Het verschil met de 
begroting van € 110.304,-- wordt niet meer toegevoegd aan de 
reserve. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Groot Onderhoud Vaarverbinding Erica-Ter Apel. Op dit budget 
doet zich een voordeel voor van € 110.304,--. In het budget van 
2016 voor de Vaarweg Erica-Ter Apel werd rekening gehouden met 
een compensatieverplichting voor gekapt bos. Het was echter niet 
haalbaar om een geschikte plaats te vinden voor de aanleg van een 
nieuw bos waardoor een voordeel ontstond op dit budget. Ook werd 
er rekening gehouden met een schadeclaim van bewoners nabij het 
kanaal. Deze procedure loopt nog. Het heeft echter nog niet tot een 
uitspraak geleid. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 

060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 7.173.081  5.873.076  2.373.076  2.373.076  2.373.076  
Begrote onttrekking (2) 2.565.894  3.500.000  -  -  -  
Begrote toevoeging (3) 1.000.000  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4) 1.565.894  3.500.000  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5) 1.300.005  3.500.000  -  -  -  

Begrote baten programma (6)      
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)      

Saldo einde jaar (8=1-
2+3+4-5-6+7) 

5.873.076  2.373.076  2.373.076  2.373.076  2.373.076  

 
060214 060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken 

N34 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van 
verbeteringswerkzaamheden aan de N34. 

Instellingsbesluit Besluit PS Statenstuk 2006-267 d.d. 20 december 2006 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Adri de Vries 
Programma Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
Toelichting Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 

overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor 
ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen 
voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van 
verbeteringswerkzaamheden. Bij statenbesluit van 20 december 
2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en 
verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden 
zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Na de realisatie van 
onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden 
opgeheven.  
Voor de N34 staan, naast de nieuwe prioriteiten van het college, 
nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting 
Klooster en de nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk/Emmen-Noord.  
Exloo is in 2015 aanbesteed en de uitvoering is gestart in 2016. 
Voor Klooster lopen de planprocedures. Verwachte afronding van 
de realisatie is in 2017. Financiering loop via een bijdrage van de 
provincie Overijssel, de BDU en het Investeringsprogramma VV. 
Over de aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord heeft medio 2015 
besluitvorming plaatsgevonden. 

Wat was in 2016 gepland? Voor de realisatie wordt het resterende deel uit de reserve ingezet, 
waarvan € 1.565.894,-- voor 2016. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Een bedrag van € 1.300.005,-- voor projecten in de N34. Het 
budget kon niet geheel besteed worden i.v.m. vertragingen rondom 
Klijndijk. In de 3e Bestuursrapportage was dit reeds voorzien, nu 
blijkt de vertraging financieel gezien nog iets groter met als gevolg 
een voordeel van € 265.889,--. Dit bedrag vloeit terug naar de 
Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 en 
wordt volgend jaar ingezet. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van Eindbeeld is een hoogwaardige ongelijkvloerse autoweg 100km/h. 
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eventuele afwijkingen 
  

 
 
Reserve provinciaal aandeel ILG 

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1) 11.620.319  7.772.328  9.976.910  7.599.543  5.067.825  
Begrote onttrekking (2) 15.901.561  1.018.132  2.377.367  2.531.718  -  
Begrote toevoeging (3) 11.562.093  3.222.714  -  -  -  
Begrote lasten programma (4) 3.700.000  4.831.718  4.831.718  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5) 2.276.943  4.831.718  4.831.718  -  -  

Begrote baten programma (6) 6.729.625  5.983.975  2.454.351  -  -  
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7) + 
decentralisatieuitk. (€ 
5.070.000) 

5.798.045  5.983.975  2.454.351  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

7.772.328  9.976.910  7.599.543  5.067.825  5.067.825  

 
060215 060215 Reserve provinciaal aandeel ILG 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met 
het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008 
Portefeuillehouder Henk Jumelet 
Teamleider Foppe Jan Voogd 
Programma Product 7.1 Agribusiness 
Toelichting De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor 

€ 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet 
meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. De 
afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze 
reserve gebracht. 

Wat was in 2016 gepland? De storting voor uitfinanciering lopende ILG-projecten wordt primair 
geraamd op € 11.562.093,--. 
De onttrekking voor uitfinanciering lopende ILG- projecten wordt 
geraamd op € 15.901.561,--. 
 
De actuele raming van de lasten is € 3.700.000,-- en van de baten 
€ 6.729.625,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De gerealiseerde lasten waren (zie 7.4) € 2.276.943,-- ofwel een 
voordeel van € 1.423.057,--.De gerealiseerde baten bedroegen (zie 
7.4) € 5.798.045,-- ofwel een nadeel van € 931.580,--.De totale 
restant storting o.b.v. de jaarcijfers bedraagt € 491.476,--. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

In 2016 hebben de afwikkeling van een restant verplichting van € 
271.858,-- met betrekking tot het ILG-project Beekherstel 
Middenloop Vledder Aa, alsmede de restant subsidieverplichting 
project gestuurde waterberging Traandijk (Oshaar) voor € 166.955,-
- geleid tot onverwachte voordelen. Het voordeel bedraagt voorts € 
984.243,--. Voor een toelichting verwijzen wij u naar product 7.4.De 
bijdragen van derden op ILG projecten bleven € 931.577,-- onder 
de begroting. Grotere verschillen traden op bij de projecten 
Dwingelderveld uitvoering € 773.452,-- en Peize Koppeling Grote 
Masloot Eelderdiep € 310.872,--. De financiële afronding van deze 
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projecten heeft vertraging opgelopen. De inkomsten wegens 
afwikkeling van planmatige kavelruil van € 227.687,-- zijn niet 
geraamd. Wij verwijzen u voorts naar product 7.4. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
 
Reserve Regionaal Specifiek Pakket 

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  61.440.803  24.536.463  7.517.401  3.534.214  5.159.943  
Inflatiecorrectie/rente (2)  117.352  325.130  75.174  35.342  51.599  
Begrote onttrekking (3)  32.196.375  19.439.032  5.223.941  4.197.813  -  
Begrote toevoeging (4)  3.151.246  2.094.840  1.165.580  5.788.200  911.120  
Begrote lasten programma 
(4) 36.250.013  27.288.771  12.955.780  5.736.032  2.930.019  

Werkelijke/beoogde lasten 
programma (6)  31.791.755  27.288.771  12.955.780  5.736.032  2.930.019  

Begrote baten programma 
(7)  4.248.884  5.900.000  5.900.000  1.050.000  -  

Werkelijke/beoogde baten 
programma (8)  -  5.900.000  5.900.000  1.050.000  -  

Correctie i.v.m. aanpassing 
overlopende passiva (9)  8.185.937-     
Saldo einde jaar (9=1+2-
3+4+5-6-7+8) 

24.536.463  7.517.401  3.534.214  5.159.943  6.122.663  

 
060218 060218 Reserve Regio Specifiek Pakket 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, 
integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en 
financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering 
RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met 
uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in 
een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden 
Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en 
gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij 
het formuleren van de ambities, de visie en de strategie. 

Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Bob Potjer 
Programma Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, 

Emmen) 
Toelichting Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek 

Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige 
afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren 
is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds 
besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermogen, verkoop 
aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de 
decentralisatieuitkering RSP aan de reserve toegevoegd. 
Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter 
hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de 
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projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie 
begrotingszaken geeft aan wat de prijsbijstelling is. Het percentage 
voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. De IBOI 
2013 was 0%. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI 
hoeven door te rekenen. Ook voor 2014 en 2015 is de IBOI op 0% 
vastgesteld. Voor 2016 is het percentage op 0,191% vastgesteld. 
Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2017 het 
begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt in het 
daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een 
correctie gemaakt moet worden. 

Wat was in 2016 gepland? De begrote onttrekking in 2016 bedroeg € 32,2 miljoen. De begrote 
toevoeging bedroeg € 3,2 miljoen. Er stond een decentralisatie-
uitkering en uitkering Regionaal Mobiliteitsfonds Fonds gepland. 
Verder ook voorschotten aan de gemeenten Emmen en Coevorden 
voor het uitvoeren van RSP projecten en bijdragen aan de 
Spoorbrug. Aan de reserve stond een toevoeging van rente 
gepland ter hoogte van € 117.352,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote toevoeging van rente is gerealiseerd. In 2016 hebben 
wij aan de gemeente Coevorden voorschotten verstrekt ten 
behoeve van de Stationsomgeving en de Spoorboog.  De subsidies 
aan de gemeente Emmen voor integrale gebiedsontwikkeling 
Atalanta hebben wij op basis van de 'Overeenkomst Aanpassing 
afspraken in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst IGO 
Atalanta' in 2016 vastgesteld. Verder is er één subsidiebeschikking 
in het kader van REP beschikt. De geplande 
decentralisatieuitkering REP en Uitkering Regionaal 
Mobiliteitsfonds hebben wij in 2016 ontvangen. Verder hebben wij 
een niet gepland voorschot van de gemeente Emmen ontvangen 
voor de provinciale Bereikbaarheidsprojecten, maar deze 
opbrengsten zijn niet in de reserve opgenomen. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt doordat aan de 
gemeente Emmen geen voorschotten zijn verstrekt in 2016 voor 
bereikbaarheid. Dit zal in 2017 plaatsvinden op basis van de 
aanvraag die we in december 2016 van de gemeente Emmen 
hebben ontvangen. Dan zal ook een verrekening met de nog terug 
te ontvangen voorschotten voor het project Hondsrugtunnel 
plaatsvinden. Het begrote bedrag aan ontvangsten van het 
Regionaal MobilitietsFonds is niet gerealiseerd. In totaliteit wordt 
een voordelig saldo, zijnde € 209.374,--, verrekend met de Reserve 
RSP. In afwijking van voorgaande jaren worden uitkeringen uit het 
Regionaal MobiliteitsFonds (via het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland), welke ultimo 2016 nog niet zijn besteedt niet meer aan 
de Reserve Regio Specifiek Pakket toegevoegd. Omdat deze 
middelen uit het Regionaal MobiliteitsFonds een specifiek 
bestedingsdoel hebben in het kader van het Regionaal Specifiek 
Pakket, zijn deze conform het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten vanaf nu onder de post “de 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren” van de post overlopende passiva in de balans 
verantwoord. Omdat er vanuit eerdere jaren een bedrag van € 
8.185.937,-- in deze reserve zat is voor dit bedrag een correctie 
gemaakt, door dit bedrag uit te Reserve te halen en over te hevelen 
naar de Overlopende passiva. In totaal staat eind 2016 een bedrag 
van ruim € 12,4 miljoen onder overlopende passiva dat voor 
toegezegde bijdragen beschikbaar is. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

Verschuiving bestedingen naar volgende jaren (meerjarig 
programma) worden in komende bestuursrapportages opgenomen. 
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Financieringsreserve 

060221 Financieringsreserve 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  109.075.703  60.737.169  61.670.462  67.670.462  79.670.462  
Begrote onttrekking (2)  55.500.000  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  7.161.466  933.293  6.000.000  12.000.000  -  
Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  -  -  -  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

60.737.169  61.670.462  67.670.462  79.670.462  79.670.462  

 
060221 060221 Financieringsreserve 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van 
programma's en projecten op het ruimtelijk-economische gebied, 
om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het 
omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te 
realiseren. Als bodemstand wordt hiervoor een bedrag van € 80 
miljoen aangehouden om op termijn mogelijk rente baten te kunnen 
genereren, ter dekking van doelstellingen zoals hiervoor genoemd. 

Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve 

gewijzigd. In plaats van hoge bijdragen te onttrekken voor 
cofinancieringsprojecten, waardoor de reserve op termijn is 
uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele 
rentebaten te genereren die bijdragen aan structurele 
begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen 
inflatiecorrectie meer aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand 
van deze reserve wenselijk geacht van minimaal € 80 miljoen. In 
2013 is voor het ineens uitbetalen van de contant gemaakte 
toekomstige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), 
minus een korting, een onttrekking gedaan van € 14,7 miljoen.  
Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking 
opgenomen van € 4 miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de 
Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 
(NOM) ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 
(DPM). Het doel van de DPM, zoals dat geformuleerd is in de 
statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan het 
bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Drenthe. In de praktijk richt de DPM zich vooral op 
innovatieve industriële ondernemingen en bedrijven in de nieuwe 
zakelijke dienstverlening. 
Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 
miljoen overgeheveld naar deze reserve. Wegens de opbrengst van 
de verkoop van onze aandelen in Attero is in 2014 € 3.538.233,-- 
toegevoegd. Het surplus dat boven de vastgestelde bodemstand 
van € 80 miljoen van in deze reserve aanwezig is, wordt in 2016 
voor een bedrag van € 15,5 miljoen afgeroomd en overgeheveld 
naar de Reserve investeringsagenda. Daarnaast wordt additioneel 
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€ 15 miljoen aan de Financieringsreserve in 2016 onttrokken en ook 
aan de Reserve investeringsagenda toegevoegd. Incidentele 
meevallers, de opbrengst uit het vervolg van stofkam en positieve 
rekeningresultaten in de komende jaren komen, na het op peil 
brengen van de Risicoreserve en het op peil houden (€ 5 miljoen) 
van de Reserve voor algemene doeleinden, gebruikt om de 
Financieringsreserve weer aan te zuiveren tot de vastgestelde 
bodemstand van € 80 miljoen. In de 2e Bestuursrapportage 2015 is 
een bedrag van € 7,45 miljoen wegens vrijval van Escrow vanuit de 
Voorziening vordering op Verkoop Vennootschap BV aan deze 
reserve toegevoegd. Waardoor deze eind 2015 tijdelijk boven de € 
100 miljoen uitkwam. In lijn met het nieuwe College-akkoord en de 
vertaling daarvan in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2016 
is dit incidentele voordeel geheel ten gunste gebracht van de 
Financieringsreserve. Daarnaast is het voordelig resultaat van de 
2e bestuursrapportage 2015 ad € 2.935.608,-- ten gunste van deze 
reserve gebracht. In 2016 is het voordelig resultaat van de 3e 
bestuursrapportage ad € 7.161.466,-- aan de reserve toegevoegd. 
In 2017 wordt het resterende saldo van de Reserve vaarverbinding 
Erica- Ter Apel aan deze reserve toegevoegd, zodat deze reserve 
weer richting de gewenste bodemstand gaat. 

Wat was in 2016 gepland? Een toevoeging van € 7.161.466,--, zijnde het voordelig resultaat 
van de 3e bestuursrapportage, en daarnaast een onttrekking van in 
totaal € 55 miljoen ten behoeve van projecten van de 
investeringsagenda (via de Reserve investeringsagenda). 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Zowel de begrote toevoeging als de onttrekking zijn gerealiseerd. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
 
Reserve Vitaal Platteland 

060222 Reserve vitaal platteland 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  6.629.981  4.470.839  2.061.089  384.358  190.608  
Begrote onttrekking (2)  2.399.750  2.409.750  1.676.731  193.750  -  
Begrote toevoeging (3)  330.000  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4)  1.821.000  2.409.750  1.676.731  193.750  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  1.910.392  2.409.750  1.676.731  193.750  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -   
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  -  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

4.470.839  2.061.089  384.358  190.608  190.608  

 
060222 060222 Reserve Vitaal Platteland 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische 
vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur 
van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk 
deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-
Drenthe. 
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Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011 
Portefeuillehouder Henk Jumelet 
Teamleider Foppe Jan Voogd 
Programma Product 7.2 Plattelandsontwikkeling 
Toelichting Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is 

door PS aangegeven dat € 25 miljoen binnen deze reserve ingezet 
dient te worden voor de beleidsdoelen sociaal economische 
vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur 
van het landelijk gebied. Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het 
bedrag van € 25 miljoen uit de reserve Dynamische cofinanciering 
te halen en apart onder te brengen in de reserve Vitaal Platteland. 
Eerder is in de begroting 2012 een onttrekking gedaan van € 
650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, impulsgelden 
Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal platteland 
een bedrag van € 12 miljoen naar de Europese 
Cofinancieringsreserve over te hevelen. Bij het vaststellen van de 
1e financiële actualisatie 2014 is opnieuw vanuit de reserve geput 
en is de eerder onttrokken € 2,8 miljoen anders gefaseerd. De 
volgende onttrekkingen zijn nu opgenomen: voor de extra impuls 
voor het leefbaar houden van het platteland is € 800.000,-- 
beschikbaar, daarnaast is voor vitaal platteland € 100.000,-- 
beschikbaar op grond van de brief over het uitvoeringsbesluit 
Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland van 10 september 2013. 
Bovendien is € 300.000,-- opgenomen voor de twee tenders 
dorpsinitiatieven in 2014 en ten slotte is € 125.000,-- voor proces- 
en programma ondersteuning breedband initiatieven in 2014 
opgenomen. Voor fietspaden is € 1 miljoen in 2014 en € 500.000,-- 
in 2015 onttrokken. Voor de krimpregeling is € 200.000, -- in 2014 
en € 1.200.000,-- opgenomen. Bij de VJN 2015 is nog eens een 
bedrag van € 1.378.000,-- onttrokken mede voor het centrumplan 
Borger, voor het verzilveren van de Veenvaartverbinding en voor 
het stimuleren van het gastheer- en ondernemerschap. Voor 
tenders dorpsinitiatieven wordt voor de jaren 2016 t/m 2018 € 
600.000,-- per jaar onttrokken. Voor project LEADER Zuid-Oost 
Drenthe in totaal € 775.000,-- voor de jaren 2016 t/m 2019. Voor 
projecten gebiedsgerichte aanpak ZO-Drenthe is € 1.306.000,-- in 
2016 en € 1.616.000,-- in 2017 en € 882.981,-- in 2018 onttrokken. 
Hierdoor is begroot dat de reserve eind 2019 op nul staat. 

Wat was in 2016 gepland? Voor tenderdorpsinitiatieven is een onttrekking van € 600.000,-- 
voorzien. Daarnaast  is in 2016 een start gemaakt met de projecten 
gebiedsgerichte aanpak ZO-Drenthe. Deze activiteiten worden 
voortgezet in 2017, 2018 en 2019. Tevens is gestart met het project 
LEADER Zuid-Oost Drenthe. In totaal was voor deze projecten € 
1.571.000,-- aan uitgaven en € 330.000,-- aan inkomsten (bijdragen 
gemeenten) geraamd. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? In de 3e bestuursrapportage is het naar verwachting niet benutte 
bedrag in 2016 overgeheveld naar 2017. Nu blijkt dat we na 
overheveling € 89.392,-- overschrijden en er dus te veel is 
overgeheveld (zie product 7.2). Het tekort wordt onttrokken aan de 
reserve Vitaal Platteland en de uitgavenraming voor 2017 en verder 
wordt met dit bedrag verminderd bij begrotingswijziging in 2017. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Zie realisatie. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

De uitgaven en inkomsten zullen opnieuw worden 
geprogrammeerd. 
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Cofinancieringsreserve Europa 

060223 Cofinancieringsreserve Europa 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  22.820.075  23.679.511  21.358.315  17.824.565  14.290.815  
Begrote onttrekking (2)  2.321.196  2.321.196  3.533.750  3.533.750  3.340.000  
Begrote toevoeging (3)  2.533.750  -  -  -  -  
Begrote lasten programma 
(4)  1.000.000  3.533.750  3.533.750  3.533.750  3.340.000  

Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  353.118  3.533.750  3.533.750  3.533.750  3.340.000  

Begrote baten programma 
(6)  -  -  -  -   

Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  -  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-
2+3+4-5-6+7) 

23.679.511  21.358.315  17.824.565  14.290.815  10.950.815  

 
060223 060223 Cofinancieringsreserve Europa 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese 
programma's en projecten. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 
Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 
Teamleider Johan Geveke 
Programma Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe 
Toelichting In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven 

dat we het economisch beleid richten op de 
cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te 
kunnen spelen op de goede mogelijkheden in de nieuwe EU 
periode (2014 – 2020), is destijds voorgesteld een 
Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen 
van € 24 miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden 
van Europees beleid vergt meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook 
zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is de 
Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Voor de 
omvang van de reserve hebben we een inschatting gemaakt op 
basis van de huidige kennis en is deze gevoed vanuit de Reserve 
vitaal platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen). 
De ontwikkeling van (regionale) Europese programma's is in 
zichzelf een complex (onderhandelings-)proces langs vele 
schaakborden met nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en 
inhoud van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met 
inachtneming van alle onzekerheden schatten wij in dat wanneer de 
provincie de Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) 
voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren (met het doel 
een goed resultaat voor Drenthe te behalen), een eigen inleg 
noodzakelijk is voor een programmaperiode van 7 jaar (2014-2020). 
Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1 
miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd 
bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per jaar. 
Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de 
cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit 
moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling nodig 
zijn. T.b.v. agrarisch natuurbeheer is in de jaren 2014 en 2015 een 
bedrag van € 1.212.554,-- geleend uit de Cofinancieringsreserve. In 
de jaren 2016 en 2017 zijn deze bedragen teruggestort vanuit de 
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Reserve provinciaal aandeel ILG.Voor de uitwerking van de 
'gecoördineerde meerjarenaanpak Europa' is bij de eerste wijziging 
van 2015 een bedrag van € 2,5 miljoen extra opgenomen. Dit 
bedrag kwam niet uit de reserve, maar werd gedekt vanuit de 
algemene ruimte 2014. Vanaf 2016 t/m 2020 wordt voor het project 
LEADER Zuid-West Drenthe € 240.000,-- per jaar bijgedragen. 
Tevens starten wij met het project LEADER Zuid-Oost Drenthe. Het  
provinciaal aandeel bedraagt € 387.500,-- per jaar voor 4 jaar 
(vanaf 2016). De dekking voor deze uitgaven komt uit de Reserve 
vitaal platteland voor een bedrag van € 193.750,-- per jaar en de 
Cofinancieringsreserve Europa de andere helft. 

Wat was in 2016 gepland? Een onttrekking van € 2.321.196,-- om te voorzien in de 
financieringsbehoefte en daarnaast een toevoeging van € 
2.533.750,--. Van dat laatste bedrag bestaat € 1.212.554,-- uit geld 
dat eerder uit de Cofinancieringsreserve was geleend voor 
agrarisch natuurbeheer en teruggestort wordt vanuit de Reserve 
provinciaal aandeel ILG. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekkingen en daarnaast een extra 
toevoeging van € 646.882,-- vanwege onderbesteding. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Naast het gegeven, dat de programma’s vertraagd van start zijn 
gegaan, geldt voor al deze programma’s ook dat de daadwerkelijke 
besteding van de provinciale middelen sterk afhankelijk is van de 
mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen 
(mede) te ontwikkelen voor die programma’s. Er is dit jaar een 
voorzichtige start gemaakt die naar verwachting in 2017 een 
financiële vlucht neemt. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve organisatie ontwikkeling 

060224 Reserve organisatie-ontwikkeling 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  239.195  0  0  0  0  
Begrote onttrekking (2)  239.195  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4)  239.195  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  239.195  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -   
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  -  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

0  0  0  0  0  

 
060224 060224 Reserve organisatie-ontwikkeling 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.2 Personeel en organisatie 
Toelichting Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2016 zijn extra budgetten 

beschikbaar gesteld voor organisatie-ontwikkeling en kan de 
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Reserve organisatie-ontwikkeling worden opgeheven. Het restant 
van € 239.195,-- is in 2016  toegevoegd aan de vrije 
bestedingsruimte. 

Wat was in 2016 gepland? Bij Statenbesluit 2016-757 (herzien) is besloten om de Reserve 
organisatie-ontwikkeling op te heffen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De reserve is opgeheven. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve opvang revolverend financieren 

060225 Reserve opvang revolverend financieren 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  5.653.681  8.448.879  11.448.879  13.448.879  14.448.879  
Begrote onttrekking (2)  95.000  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  4.042.100  3.000.000  2.000.000  1.000.000  -  
Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  1.495.000  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -   
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  343.098  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

8.448.879  11.448.879  13.448.879  14.448.879  14.448.879  

 
060225 060225 Reserve opvang revolverend financieren 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van 
de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties 
onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te 
onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die 
wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende 
programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te 
vangen. Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij 
willen meer gebruik te maken van het instrument revolverend 
financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als 
balansmutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in 
de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Leningen 
moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen 
van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze 
nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie 
zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden 
gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan 
het best worden gestort in een reserve of een voorziening, 
aangezien de revolverende projecten zich doorgaans niet binnen 
één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal 
gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende 
projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter 
zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de 
korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog 
geen voorziening. Een voorwaarde voor het vormen van een 
voorziening is dat de risico’s en verplichtingen redelijkerwijs zijn in 
te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant 
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erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn 
opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van 
revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken 
leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de 
vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze 
bestemmingsreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de 
budgetten van de verschillende programma’s door minimaal 10% 
van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand van 
de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat 
welke risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor 
om op basis van de concrete projecten en de risicobeoordeling 
daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. 
De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de 
gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de 
reserve geen middelen te oormerken. Mochten voorzieningen 
getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de 
gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de 
risicoreserve aangesproken wordt 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.2 Personeel en organisatie 
Toelichting Er zijn nu stortingen gedaan voor:  

* lening van € 620.000,-- aan de Stichting Sensor Universe. 
Hiervoor is bij aanvang € 110.800,-- gestort, zijnde 17,87%; (voor 
deze lening was wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking 
gerealiseerd van € 380.000,--. Omdat een bedrag van € 483.098,-- 
toch nog afgelost kan worden, is een bedrag van € 243.098,-- weer 
teruggestort in de reserve. Per saldo is dan deze lening geheel 
afgewikkeld);  
* lening van € 1.550.000,--aan de Stichting INCAS3. Hiervoor is € 
155.000,-- gestort, zijnde 10%; (voor deze lening is wegens 
mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 
1.155.000,--)  
* lening van € 150.000,-- aan de coöperatieve vereniging Noordelijk 
Lokaal Duurzaam Energie (NLD). Hiervoor is € 150.000,-- gestort, 
zijnde 100%; 
* diverse Zonneleningen van in totaal € 7.691.890,--. Hiervoor is 
een bedrag van € 1.153.784,-- gestort, zijnde 15%; 
* lening van € 2.800.000,-- aan Stichting INCAS3. Hiervoor is € 
280.000,-- gestort, zijnde 10%; (voor deze lening is wegens 
mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 
280.000,--)  
* garantstelling van € 640.000,-- aan het Regionaal Sectorplan 
Vrijetijdssector Drenthe. Hiervoor is € 100.000,-- gestort, zijnde 
16%; 
* leningen van in totaal € 372.500,-- aan de Stichting Energy 
Challenges. Hiervoor is € 372.500,-- gestort, zijnde 100% ; 
* lening van € 60.000,-- aan Stichting INCAS3. Hiervoor is € 
60.000,-- gestort, zijnde 100%; (voor deze lening is wegens 
mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 60.000,-
-)  
 
T.b.v. Breedband aanleg zijn de volgende leningen verstrekt:  
* lening aan coöperatie ‘De Kop Breed’ van € 2.118.000,-- en later 
verhoogd met € 182.000,-- tot € 2.300.000,--. Hiervoor is € 
460.700,-- gestort, zijnde 20%;  
* lening aan Eco Oostermoer Verbindt van € 200.000,--. Hiervoor is 
€ 100.000,-- gestort, zijnde 50%; 
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, wit € 7.500.000,--. 
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Hiervoor is € 750.000,-- gestort, zijnde 10%. 
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, grijs € 2.750.000,--. 
Hiervoor is € 900.000,-- gestort, zijnde 32,73% 
* lening aan Glasvezel De Wolden van € 9.000.000,--. Hiervoor is € 
900.000,-- gestort, zijnde 10%; 
* lening aan Noordenveld Zuid-West, wit € 3.511.557,--. Hiervoor is 
508.400,-- gestort, zijnde 14,48%; 
* lening aan Noordenveld Zuid-West, grijs € 479.000,--. Hiervoor is 
191.600,--, gestort, zijnde 40%; 
 
 
 
T.b.v. van Zonneleningen zijn/worden bedragen gestort en is 
binnen deze reserve nog een bedrag van € 2.661.461,-- 
beschikbaar voor afdekking van risico’s op nieuw te verstrekken 
leningen. 
T.b.v. van leningen Breedband zijn/worden bedragen gestort en is 
binnen deze reserve is nog een bedrag van € 6.590.000,-- 
beschikbaar voor afdekking van risico’s  voor nieuw te verstrekken 
leningen. 
* garantstelling aan de Bentheimer Eisenbahn AG verstrekt, ter 
dekking van een eventueel exploitatieverlies van de 
spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö. De 
garantstelling voor de provincie bedroeg € 125.000,-- en was voor 
100% afgedekt. Deze garantstelling is voor een bedrag van € 
118.702,-- aangesproken ten laste van de reserve. De 
garantstelling is hiermee afgedaan. 
* Voor een verhoogde garantstelling Sectorplan “Werk in beweging” 
van in totaal € 1.045.307,-- is een bedrag van € 104.530,-- zijnde 
10% dekking gestort. 
* lening € 950.000,-- aan de Maatschappij voor Weldadigheid. 
Hiervoor is € 95.000,-- gestort, zijnde 10%; 
* lening € 200.000,-- aan Bio Energy Hartlief-Lammers BV, Hiervoor 
is € 50.000,-- gestort, zinde 25%t; 
* lening € 105.075,-- aan Landbouwbedrijf De Jong. Hiervoor is € 
10.508,-- gestort, zijnde 10%; 
* lening € 338.000,-- aan de Coöperatie Het Drents Collectief UA. 
Hiervoor is € 33.800,-- gestort, zijnde 10%; 
* garantstelling van € 800.000,-- ter dekking van de beoogde 
financiering door de Vereniging van eigenaren De Lariks, is een 
bedrag van € 80.000,-- gestort , zijnde 10%; 
* garantstelling van € 100.000,-- aan stichting NEF voor verstrekken 
van leningen aan eigenaars-bewoners ouder dan 75 jaar, is een 
bedrag van € 100.000,-- gestort, zijnde 100%; 
* lening € 2.371.007,-- aan RTV Drenthe wegens herfinanciering. 
Hiervoor is € 237.100,-- gestort, zijnde 10%; 

Wat was in 2016 gepland? Er is een storting begroot van € 4.042.100,-- voor de afdekking van 
risico’s voor nog te verstreken leningen inzake de aanleg van 
Breedband. Tevens een begrote toevoeging van € 95.000,-- 
vanwege een correctie op een dubbel verwerkte storting. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Naast de begrote stortingen en toevoeging zijn er niet begrote 
bijdragen gestort. € 100.000,--  wegens verstrekken van garantie 
aan stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) voor leningen 
aan eigenaars-bewoners ouder dan 75 jaar. Daarnaast een bedrag 
van € 243.098,-- omdat een deel lening Sensor Universe toch is 
terugbetaald en er in eerste instantie teveel was onttrokken wegens 
oninbaarheid en de uiteindelijke afrekening mee viel. Daarnaast is 
voor € 1.495.000,-- onttrokken wegens het voorzien van de 
leningen aan INCAS3. Ook dit was niet begroot. 

Wat zijn de oorzaken van N.v.t. 
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eventuele afwijkingen? 
Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve financieringsfonds Drenthe 

060226 Reserve financieringsfonds Drenthe 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  4.000.000  -  -  -  -  
Begrote onttrekking (2)  4.000.000  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  
Begrote lasten programma (4)  4.000.000  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  4.000.000  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -   
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  -  -  -  -   

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-
5-6+7) 

-  -  -  -  -  

 
060226 060226 Reserve financieringsfonds Drenthe 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen. 

Instellingsbesluit Besluit PS Statenstuk 2013-600 d.d. 18 december 2013 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Erik Bos 
Programma Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht 
Toelichting Het Financieringsinstrumentarium Drenthe is in 2014 uitgewerkt en 

in 2013 is in totaal een bedrag € 17.000.000,-- in de reserve 
gestort. Hiervan is in 2014 een bedrag van € 13.000.000,-- 
onttrokken en overgemaakt naar het MKB-fonds Drenthe. Een 
aparte reserve was noodzakelijk, want op deze manier bleven de 
middelen beschikbaar voor het MKB-fonds Drenthe en werden deze 
niet gemengd met de middelen die al in de Reserve versterken 
economische structuur aanwezig zijn. Eind 2015 was nog een saldo 
van € 4 miljoen in de reserve aanwezig, dat naar verwachting in 
2016 wordt ingezet voor een Drents Acquisitie Ondersteunend 
Fonds. Zodra het saldo van deze reserve op nul staat - en dat is 
voorzien in 2017 - stellen wij voor de reserve op te heffen. 

Wat was in 2016 gepland? Een onttrekking van € 4.000.000,-- voor het opstarten van NOM 
projects (Innovatiefonds Noord Nederland). Dit is onderdeel van de 
zogenaamde package deal tussen de provincies en het ministerie 
van economische zaken. De reserve is hiermee uitgeput en met het 
vaststellen van de Begroting 2017 is besloten om deze reserve in 
2017 op te heffen. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Een onttrekking van € 4.000.000,-- voor het opstarten van NOM 
projects. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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Reserve natuurbeleid 

060227 Reserve natuurbeleid 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  34.169.468  71.174.038  86.431.976  86.431.976  86.431.976  
Begrote onttrekking (2)  11.528.411  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  44.913.618  15.257.938  -  -  -  
Begrote lasten programma (4)  32.008.710  38.213.710  38.499.501  38.499.501  38.499.501  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  35.571.439  38.213.710  38.499.501  38.499.501  38.499.501  

Begrote baten programma (6)  8.734.786  2.732.554  1.332.554  1.332.554  1.332.554  
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  15.916.879  2.732.554  1.332.554  1.332.554  1.332.554  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

71.174.038  86.431.976  86.431.976  86.431.976  86.431.976  

 
060227 060227 Reserve natuurbeleid 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de 
onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en 
Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014 
Portefeuillehouder Henk Jumelet 
Teamleider Foppe Jan Voogd 
Programma Product 7.4 Natuur en landschap 
Toelichting De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en 

inkomsten van het programma Natuurlijk Platteland over de jaren 
tot en met 2028. Binnen dit programma vallen de ontwikkelopgave 
nieuwe natuur (inrichting, grondverwerving en functieverandering), 
het agrarisch en natuur en landschapsbeheer, de programmatische 
aanpak stikstof (PAS). Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 
(inclusief Icoon projecten). De lopende ILG projecten worden 
afgewikkeld via de reserve provinciaal aandeel ILG. 

Wat was in 2016 gepland? Begroot was een storting van € 44.913.618,-- en een onttrekking 
van € 11.528.411,--,  resulterend in een saldo van  € 67.554.675,--. 
In de diverse bestuursrapportages hebben wij u geïnformeerd over 
aanpassingen in de verwachte inkomsten en uitgaven in dit kader. 
Tijdens het jaar zijn de exploitatiebaten en -lasten gereduceerd en 
afgestemd op de planning van Prolander (PPOV2). De  storting van 
44 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de extra DU-uitkering van 
het Rijk (kasschuif) 13 miljoen, de overheveling uit de ILG-reserve 6 
miljoen, de bijstelling van de PAS uitgaven 7 miljoen en de 
verwachte lagere uitgaven grondverwerving. De onttrekking van 11 
miljoen hangt samen met vertraagde grondverkopen en lagere 
baten in 2016 in de ontwikkelopgave. Omdat de meeste nieuwe 
projecten nog in de aanloopfase zitten zal deze reserve de eerste 
jaren oplopen. Zodra het businessmodel voldoende naar jaren is 
geprogrammeerd zal dit ook meerjarig in de begroting worden 
verwerkt. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De begroting voor de exploitatielasten voor de bovengenoemde 
beleidsonderdelen was € 32.008.710,-- terwijl € 35.571.439,-- is 
gerealiseerd. De begroting voor de exploitatiebaten voor deze 
doelen was  € 8.734.786,-- terwijl € 15.916.879,-- is gerealiseerd. 
Dit is inclusief de extra DU-uitkering natuur ad € 633.194,-- en de 
DU-uitkering Hydrologische maatregelen ad € 2.410.240,-- uit de 
decembercirculaire. Dit leidt tot een exploitatieafrekening van € 
3.619.364,--. Dit bedrag is bij de jaarrekening gestort in de reserve. 
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Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar Product 
7.4. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve investeringsagenda 

060228 Reserve investeringsagenda 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  -  63.900.000  53.620.000  44.605.000  37.070.000  
Begrote onttrekking (2)  6.100.000  10.280.000  9.015.000  7.535.000  -  
Begrote toevoeging (3)  70.000.000  -  -  -  -  
Begrote lasten programmas 
(4)      -  

Werkelijke/beoogde lasten 
programmas (5)       

Begrote baten programma (6)       
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)       

Saldo einde jaar (8=1-
2+3+4-5-6+7) 

63.900.000  53.620.000  44.605.000  37.070.000  37.070.000  

 
060228 060228 Reserve investeringsagenda 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te 
verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van 
de investeringsagenda. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Bob Potjer 
Programma Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze 

gevoed: 
• Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de 
maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen. 
• Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde 
bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen. 
• Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen. 
 
De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve 
investeringsagenda gerealiseerd. De plannen zijn inmiddels voor 
het merendeel uitgewerkt in concrete PS voorstellen. Op basis van 
die statenvoorstellen zijn de bijdragen voor concrete projecten 
onttrokken aan de reserve.  
Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend. 
 
Het instrument Investeringsagenda is succesvol gebleken en een 
aantal nieuwe projecten is in voorbereiding. Daarom hebben we in 
de 3e Bestuursrapportage 2016 een extra bijdrage uit de 
Financieringsreserve van € 25.000.000,-- geraamd. 

Wat was in 2016 gepland? In 2016 waren de volgende onttrekkingen gepland: 
Breedband een onttrekking van € 1.650.000,--  
Culturele investeringen een onttrekking van € 400.000,-- 
Gebiedsontwikkeling GAE een onttrekking van € 250.000,-- 
Energieneutraal wonen een onttrekking van € 3.500.000,-- 
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Fietsprovincie 1 een onttrekking van € 300.000,-- 
 
In 2016 waren de volgende toevoegingen gepland: 
Bijdrage van de Algemene Reserve € 14.500.000,-- 
Bijdrage van de Financieringsreserve € 55.500.000,-- 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Zowel de geplande als de gerealiseerde uitgaven zijn gerealiseerd. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 

060229 
Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en 

vaarwegen 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  250.000  841.997  888.998  1.548.249  1.207.500  
Begrote onttrekking (2)  250.000  -  -  340.749  -  
Begrote toevoeging (3)  355.919  47.001  659.251  -  2.659.251  
Begrote lasten programma (4)  6.020.480  4.662.250  4.050.000  5.050.000  3.732.863  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  5.517.361  4.662.250  4.050.000  5.050.000  3.732.863  

Begrote baten programma (6)  164.080  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  147.039  -  -  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-
5-6+7) 

841.997  888.998  1.548.249  1.207.500  3.866.751  

 
060229 060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en 

vaarwegen 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot 
wegen en vaarwegen. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Gerrit Jansen 
Programma Product 3.3 Wegen 
Toelichting De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot 

cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en 
vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de 
jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten 
te laag zijn in een bepaald jaar.  
Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoet 
gekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn 
gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en 
vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en 
dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het 
onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing 
op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang 
van 2016 gekort met € 1,5 miljoen, vanaf 2020 komt deze tijdelijke 
korting weer te vervallen en wordt het normbedrag voor onderhoud 
weer verhoogd van € 4.709.251,-- naar € 6.392.114,--. 

Wat was in 2016 gepland? De geraamde onttrekking bedroeg € 250.000,--, de geraamde 
storting € 355.919,--. Beide zijn gerealiseerd. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De mutatie op de reserve wordt bijgesteld op basis van het 
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resultaat op de exploitatie van het groot onderhoud wegen en 
vaarwegen (zie producten 3.3 en 3.4).De geraamde uitgaven 
bedroegen € 6.020.480,--. Er is werkelijk € 5.517.361,-- 
gerealiseerd. De geraamde inkomsten bedroegen € 164.080,--. Er 
is werkelijk € -147.039,--  gerealiseerd. Per saldo bedraagt de 
afrekening van de exploitatie dus een storting van € 486.078,--. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Op het budget groot onderhoud wegen deed zich een 
overschrijding voor van € 351.474,--. Dit werd veroorzaakt door de 
kosten van het project "ombouw van de N391" ad € 773.871,-- die 
volledig ten laste van 2016 zijn gekomen. Daar tegenover staat dat 
de begrote interne verrekening voor het project Wilhelminaoord is 
doorgeschoven naar 2017. Verder is op het budget groot 
onderhoud fietspaden een voordeel gerealiseerd van € 737.872,--. 
Dit komt doordat er geen rekening was gehouden met de interne 
kostenverrekening voor het project 'Reconstructie hoofdrijbaan 
N374' nabij Westdorp voor € 580.542,-- en de kostenverrekening 
voor het project 'Aanbrengen 1-2 markering op fietspad N374' 
tussen Schoonloo en Borger voor € 16.448,--. Verder verwijzen wij 
u naar product 3.3 en 3.4. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer 

060230 Egalisatiereserve voormalig bdu verkeer en vervoer 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  -  8.477.413  9.623.626  10.920.136  12.216.075  
Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  -  
Begrote toevoeging (3)  9.115.271  1.146.213  1.296.510  1.295.939  1.854.926  
Begrote lasten programma (4)  30.506.280  28.898.819  29.375.363  29.858.597  29.750.852  
Werkelijke/beoogde lasten 
programma (5)  31.144.138  28.898.819  29.375.363  29.858.597  29.750.852  

Begrote baten programma (6)  9.687.860      
Werkelijke/beoogde baten 
programma (7)  9.687.860      

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-
6+7) 

8.477.413  9.623.626  10.920.136  12.216.075  14.071.001  

 
060230 060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die 
voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en 
Vervoer. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Adri de Vries 
Programma Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
Toelichting Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering 

Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontvangt de 
provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Hiermee 
worden dit algemene middelen. Nu deze specifieke uitkering is 
vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel 
niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen 
gereserveerd worden en is deze reserve specifiek voor de 
budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en 
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infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen. 
Wat was in 2016 gepland? Een toevoeging van € 9.115.271,--. 
Wat is in 2016 gerealiseerd? De begrote toevoeging van € 9.115.271,-- is gerealiseerd door de 

restantmiddelen van de Voormalige BDU-middelen in deze Reserve 
te storten. Daarnaast stellen wij voor € 637.858,--, het saldo van de 
onder- en overschrijdingen in de exploitatie, te verrekenen met 
deze reserve. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting 
opgehoogd in verband met de wens om meer subsidies toe te 
kennen. Tevens hebben er gedurende het jaar verrekeningen en 
afrekeningen plaats gevonden van de aangegane verplichtingen uit 
eerdere jaren. Deze afrekeningen vallen hoger uit dan verwacht, 
waardoor meer is uitgegeven. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorzieningen middelen derden 
Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV aansluiting gezocht bij het Burgerlijk Wetboek. 
Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in 
verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per 
balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande 
aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende 
verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s 
waarvoor ze zijn ingesteld. 
 
Voorziening spaarhypotheken 

072110 Voorziening spaarhypotheken 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  2.622.866  2.509.904  2.609.904  2.709.904  2.809.904  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  
Aanwendingen (4)  -  -  -  -  -  
Begroot saldo einde jaar (1-
2+3-4)  2.722.866  2.609.904  2.709.904  2.809.904  2.909.904  

Begrote lasten (5)  -      
Werkelijke/beoogde lasten (6)  112.962      
Begrote baten programma (7)  100.000      
Werkelijke/beoogde baten (8)  -      
Saldo einde jaar (9=1-2+3-
4+5-6-7+8) 2.509.904  2.609.904  2.709.904  2.809.904  2.909.904  

 
072110 072110 Voorziening spaarhypotheken 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers 
gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire 
geldleningen. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.2 Personeel en organisatie 
Toelichting De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen 

van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 
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januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het 
aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de 
hoogte van de voorziening dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan 
dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zal 
toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen 
kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen 
rekening mee gehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten 
is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie 
geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. 
Meerjarig houden we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse 
stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--. De voorziening blijft 
toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. 

Wat was in 2016 gepland? Gepland is een premie-inleg van € 100.000,--. 
Wat is in 2016 gerealiseerd? Net zoals in 2015 heeft er per saldo een onttrekking 

plaatsgevonden van het spaarsaldo in plaats van een stijging. De 
onttrekking bedroeg in 2016 € 113.000,-. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Dit heeft te maken met de daling van het aantal spaarhypotheken 
bij de provincie (van 88 eind 2015 naar 79 eind 2016). 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te 
voldoen. 

  

 
Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen 

083185 Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  -  1.113.583  1.098.583  1.098.583  1.098.583  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  1.129.833  -  -  -  -  
Aanwendingen (4)  75.000  15.000  -  -  -  
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-
4) 1.054.833  1.098.583  1.098.583  1.098.583  1.098.583  
Begrote lasten (5)  75.000  15.000  -  -  -  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  16.250  15.000  -  -  -  
Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-
6-7+8) 1.113.583  1.098.583  1.098.583  1.098.583  1.098.583  
 
083185 083185 Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van monitoring 
voormalige stortplaatsen worden gefinancierd met de opbrengst 
van de leemtewetheffing. De uit de leemtewetheffing voortvloeiende 
middelen hebben op grond van de Wet milieubeheer een specifiek 
bestedingsdoel en zijn om deze reden niet vrij beschikbaar. Deze 
middelen kunnen om die reden dan ook niet meer als 
bestemmingsreserve opgenomen worden en worden met ingang 
van 1 januari 2016 als voorziening opgenomen. De 
leemtewetheffing is in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer 
opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend 
bedoeld is voor inventarisatie van voormalige stortplaatsen en 
onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard en omvang van 
eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de 
komende periode plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties 
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en eventuele herontwikkelingslocaties. Bij het overgrote deel van de 
voormalige stortplaatsen heeft de bodemverontreiniging geen 
actuele risico's voor mens en milieu tot gevolg. De aanpak van 
deze stortplaatsen heeft daarom geen prioriteit.  Zoveel mogelijk 
vindt de aanpak plaats bij herontwikkeling. Omdat de uit de 
grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteed 
aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond 
van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten te worden opgenomen in een voorziening inzake van 
derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel 
(artikel 44 lid 2 BBV). 

Instellingsbesluit Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de 
controle van de Jaarrekening 2015 in verband met gewijzigde  
interpretatie van het BBV. 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 
Teamleider Gjalt Gjaltema 
Programma Programma 8. Middelen 
Toelichting Er staan 2 voormalige stortplaatsen op de spoedlijst. In 2016 is voor 

deze voormalige stortplaatsen een besluit ernst en spoed genomen 
als opmaat naar de aanpak van de spoedlocaties, zoals 
afgesproken in het convenant Bodem en Ondergrond. Om 
beperkingen in het gebruik van de voormalige stortplaatsen op te 
heffen is het verbeteren van de afdeklaag nodig. Bij natuurprojecten 
vrijkomende grond wordt hierbij gebruikt. 

Wat was in 2016 gepland? Voor monitoring, sanering, verbeteren van afdeklagen, planvorming 
en herontwikkeling van 2 voormalige stortplaatsen was in 2016 een 
onttrekking van € 75.000,-- geraamd. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? In werkelijkheid is er in 2016 € 16.250,-- onttrokken. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

De voorbereiding van de herontwikkeling van voormalige stortplaats 
Dwingeloo is vertraagd door externe oorzaken. Bij de voormalige 
stortplaats omgeving Hoogeveen zijn de kosten door derden 
gedragen. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t 

  

 
 
Voorziening grondwaterheffing 

083186 Voorziening grondwaterheffing 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  -  653.650  653.650  653.650  653.650  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  1.076.265  700.000  700.000  700.000  700.000  
Aanwendingen (4)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  
Begroot saldo einde jaar (1-
2+3-4) 376.265  653.650  653.650  653.650  653.650  
Begrote lasten (5)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  508.882  700.000  700.000  700.000  700.000  
Begrote baten programma (7)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  
Werkelijke/beoogde baten (8)  786.267  700.000  700.000  700.000  700.000  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-
4+5-6-7+8) 653.650  653.650  653.650  653.650  653.650  
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083186 083186 Voorziening Grondwaterheffing 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van 
grondwaterbeheer worden gefinancierd met de opbrengst van de 
grondwaterheffing. De uit de grondwaterheffing voortvloeiende 
middelen hebben op grond van de Waterwet een specifiek 
bestedingsdoel en zijn om deze reden niet vrij beschikbaar. Omdat 
de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten 
worden besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen 
deze op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten te worden opgenomen in een voorziening 
inzake van derden verkregen middelen met een specifiek 
bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV). Deze middelen kunnen om 
die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve opgenomen 
worden en worden met ingang van 1 januari 2016 als voorziening 
opgenomen. 

Instellingsbesluit Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de 
controle van de Jaarrekening 2015 in verband met gewijzigde  
interpretatie van het BBV. 

Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Johanna Tolsma 
Programma Programma 8. Middelen 
Toelichting De Grondwaterheffing wordt aan deze voorzieningen toegevoegd 

en de lasten m.b.t. deze wettelijk taak worden aan de voorziening 
onttrokken. 

Wat was in 2016 gepland? Een bijdrage van de Grondwaterheffing van € 700.000,-- en even 
hoge lasten t.b.v. regulier onderhoud, onderzoeken, bijdragen aan 
projecten en vergoeding personeelskosten wegens inzet provinciaal 
personeel. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De werkelijk ontvangen opbrengst van de Grondwaterheffing is € 
786.267,--. De werkelijke onttrekking uit de voorziening bedraagt € 
508.882,--. Gepland waren activiteiten voor regulier onderhoud en 
beheer van het grondwatermeetnet, onderzoek en 
verdrogingsmonitoring natuurgebieden. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

De hogere opbrengst is gerealiseerd door enkele grote 
bouwputbemalingen die ook onder de heffing vallen. De lagere 
onttrekking is veroorzaakt door het vrijvallen van verplichtingen uit 
voorgaande boekjaren. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorzieningen ter egalisering van kosten 
Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV aansluiting gezocht bij het Burgerlijk Wetboek. 
Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in 
verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per 
balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande 
aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende 
verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s 
waarvoor ze zijn ingesteld. 
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Voorziening groot onderhoud provinciehuis 

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  1.357.824  1.425.656  1.129.215  1.057.894  1.202.037  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  398.750  398.750  398.750  398.750  398.750  
Aanwendingen (4)  1.225.714  695.191  470.071  254.607  513.869  
Begroot saldo einde jaar (1-
2+3-4)  530.860  1.129.215  1.057.894  1.202.037  1.086.918  
Begrote lasten (5)  1.225.714  695.191  470.071  254.607  513.869  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  330.918  695.191  470.071  254.607  513.869  
Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-
4+5-6-7+8) 1.425.656  1.129.215  1.057.894  1.202.037  1.086.918  
 
083173 083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een 
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van 
het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe 
de financiële middelen beschikbaar hebben. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Henk Jan Schimmel 
Programma Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
Toelichting De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis 

van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de 
periode 2012-2036 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op 
basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern 
bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren. In 2010 is 
het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het 
provinciehuis deels opgenomen binnen het Programma 
Provinciehuis van Morgen. In 2011 is ook het overige (geplande) 
deel van het planmatig onderhoud uitgevoerd. De voorziening op 
basis van 25 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) 
onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 en 
2032 een aantal investeringsbudgetten voor vervanging 
beschikbaar komt, zijn deze in mindering gebracht op de jaarlijkse 
dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een 
periode van 25 jaar op € 398.750,-- per jaar. 
Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde 
onderhoudsplan en hetgeen vanuit eerdere jaren is doorgeschoven. 
Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, 
zal er in 2017 een eerste herijking gedaan worden om het 
beheerplan actueel te houden. Een tweede controle en herijking  
zullen na afloop van 10 jaren onderhoud uitgevoerd worden (in 
2021) , om een goede basis te leggen voor de volgende periode. 

Wat was in 2016 gepland? Een storting van € 398.750,-- en daarnaast een onttrekking van € 
1.225.714,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De werkelijke uitgaven zijn in 2016 € 331.000,-- geweest. De 
voornaamste uitgaven betroffen:  de herinrichting van de 
parkeerplaats, de vernieuwing van de toegangspoortjes voor een 
betere beveiliging, is er schilderwerk uitgevoerd, zijn er 
werkzaamheden geweest voor het docucentrum, zijn de 
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koffieautomaten en de vaatwasser spoelkeuken vervangen en is er 
tuinonderhoud gepleegd. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

In het meerjarenonderhoudsplan was uitgegaan van meer uitgaven. 
De kosten zijn onder andere lager uitgevallen omdat de vervanging 
zonwering nog niet is uitgevoerd. Hiervoor was een bedrag 
geraamd van € 240.000,--, maar de verwachting is dat dit hoger 
uitvalt (rond de € 300.000,--) omdat een ander systeem zal worden 
toegepast (screens in plaats van uitval zonwering). Verder is de 
valbeveiliging van de galerijen nog niet gedaan. In 2017 zullen 3 
trajecten worden uitgevoerd. De andere 7 trajecten zijn voorlopig tot 
eind 2017 goedgekeurd. Wel moeten er ook nog valbeveiligingen 
op het dak geplaatst worden. Ook een deel van het schilderwerk 
kon niet allemaal in 2016 meer uitgevoerd worden. Tenslotte is het 
niet gelukt om alle onderhoud aan de goederenlift af te ronden in 
2016. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

Er is geen meerjarig effect. De uitgestelde 
onderhoudswerkzaamheden blijven staan en worden later 
uitgevoerd. De voorziening is op peil. Het handvat voor de 
gebouwenbeheerders is de planning van het onderhoudsplan. Maar 
er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en kritisch bekeken wat 
de staat van het onderhoud is van de aangegeven onderdelen. Als 
het onderhoud nog kan wachten, wordt het eerst doorgeschoven. 
Verder is het zo dat in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen 
zijn genomen van de jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar 
de kosten hiervan hoger zullen zijn dan een ander jaar. Maar 
meerjarig gezien vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 
2017 een herijking van de meerjarenonderhoudsplannen gepland, 
omdat dan 5 jaren van de plannen voorbij zijn. Op dat moment 
kunnen we ook goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich 
verder ontwikkelt. 

  

 
Voorziening groot onderhoud museum 

083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  276.622  342.013  149.448  210.252  194.467  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  165.000  165.000  165.000  165.000  165.000  
Aanwendingen (4)  216.873  357.565  104.196  180.785  178.089  
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-
4)  224.749  149.448  210.252  194.467  181.378  
Begrote lasten (5)  216.873  357.565  104.196  180.785  178.089  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  99.609  357.565  104.196  180.785  178.089  
Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-
6-7+8) 342.013  149.448  210.252  194.467  181.378  
 
083177 083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een 
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van 
het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar 
hebben. 
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Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Henk Jan Schimmel 
Programma Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
Toelichting Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 

2002 gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan voor de 
gebouwen van het Drents Museum. Dit naar aanleiding van de 
verbouwing en nieuwbouw bij het Drents Museum. De planning 
beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze 
voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting van het 
meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in 
de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor 
de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex 
is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor 
toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. 
Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 
2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de 
verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis 
van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) 
onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar. 
Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige 
onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents 
Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de 
berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. Voor als nog wordt dan 
uitgegaan van een jaarlijks benodigde storting van € 379.427,- per 
jaar. Dit is in de meerjarenraming van de begroting verwerkt, maar 
er zal nog een herijking in 2021 uitgevoerd worden.  
Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde 
onderhoudsplan en hetgeen vanuit eerdere jaren is doorgeschoven. 

Wat was in 2016 gepland? Een storting van € 165.000,-- en daarnaast een onttrekking van € 
217.000,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De werkelijke uitgaven zijn in 2016 € 100.000,-- geweest. De 
voornaamste uitgaven betroffen de tweede fase van de renovatie 
van de daken van het Drents Museum. De afronding (derde fase) 
hiervan volgt in 2017. Daarnaast is er onderhoud gepleegd aan de 
buitendetectie en zijn sensoren vervangen. Ook is het 
tuinonderhoud uitgevoerd. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Het verschil met de begrote kosten in het 
meerjarenonderhoudsplan komt bijvoorbeeld doordat de 
werkzaamheden van de natuursteenbehandeling van de vloer van 
€ 25.000,-- uitgesteld zijn. Het is moeilijk een moment te vinden om 
die werkzaamheden uit te voeren, omdat het museum voortdurend 
tentoonstellingen heeft. We zoeken in overleg met het museum 
hiervoor nog een oplossing. Daarnaast zijn de kosten voor het 
terreinonderhoud lager dan begroot. Het onderhoud van het Drents 
Museum zal na 2022 hoger worden en we zullen de jaarlijkse 
storting vanaf dat moment moeten gaan verhogen. Eventuele 
gespaarde voorzieningen zullen dan worden ingezet als 
startkapitaal, zodat de verhoging minder groot hoeft te zijn. Deze 
kosten gaan namelijk nog komen. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

Er is geen meerjarig effect. De uitgestelde 
onderhoudswerkzaamheden blijven staan en worden later 
uitgevoerd. De voorziening is op peil. Het handvat voor de 
gebouwenbeheerders is de planning van het onderhoudsplan. Maar 
er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en kritisch bekeken wat 
de staat van het onderhoud is van de aangegeven onderdelen. Als 
het onderhoud nog kan wachten dan wordt het doorgeschoven. 
Verder is het zo dat in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen 
zijn genomen van de jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar 
de kosten hiervan hoger zullen zijn dan een ander jaar. Maar 
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meerjarig gezien vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 
2017 een herijking van de meerjarenonderhoudsplannen gepland, 
omdat dan 5 jaren van de plannen voorbij zijn. Op dat moment 
kunnen we ook goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich 
verder ontwikkelt. 

  

 
Voorziening groot Depot Drents Museum 

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  59.434  73.477  87.520  101.563  115.606  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  14.043  14.043  14.043  14.043  14.043  
Aanwendingen (4)  9.100  1.160  1.189  3.015  20.489  
Begroot saldo einde jaar (1-2+3-
4)  64.377  87.520  101.563  115.606  129.649  
Begrote lasten (5)  9.100  1.160  1.189  3.015  20.489  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  -  1.160  1.189  3.015  20.489  
Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-
6-7+8) 73.477  87.520  101.563  115.606  129.649  
 
083182 083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een 
verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van 
het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen 
beschikbaar hebben. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Henk Jan Schimmel 
Programma Product 8.3 ICT en facilitaire zaken 
Toelichting Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van 

een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot 
Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning 
beslaat een periode van 25 jaar. Hiervan zal een herijking in 2021 
uitgevoerd worden. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn 
vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig 
onderhoudsplan voor de periode 2012-2036 zoals die in de 1e 
Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag 
voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. 
De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) 
onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een 
investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het 
depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kon 
de jaarlijks dotatie in 2013 worden verlaagd naar € 14.043,-- per 
jaar. 
In de komende jaren is veelal alleen dagelijks onderhoud van 
toepassing. 

Wat was in 2016 gepland? Een storting van € 14.043,-- en daarnaast een onttrekking van € 
9.100,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? Er zijn in 2016 geen uitgaven geweest voor groot onderhoud. 
Wat zijn de oorzaken van Het geplande onderhoud voor het Depot is de komende jaren nog 
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eventuele afwijkingen? gering. Pas vanaf 2020 is er een aantal jaren waarin we grotere 
onderhoudskosten verwachten. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

Er is geen meerjarig effect. De voorziening is op peil. Het handvat 
voor de gebouwenbeheerders is de planning van het 
onderhoudsplan. Maar er worden jaarlijks wel prioriteiten gesteld en 
kritisch bekeken wat de staat van het onderhoud is van de 
aangegeven onderdelen. Verder is het zo dat in het 
onderhoudsplan gemiddelde bedragen zijn genomen van de 
jaarlijkse kosten. Dat betekent dat het ene jaar de kosten hiervan 
hoger zullen zijn dan een ander jaar. Maar meerjarig gezien 
vereffent zich dat. Overigens staat in de begroting 2017 een 
herijking van de meerjarenonderhoudsplannen gepland, omdat dan 
5 jaren van de plannen voorbij zijn. Op dat moment kunnen we ook 
goed beoordelen hoe het groot onderhoud zich verder ontwikkelt. 

  

 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 
Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV aansluiting gezocht bij het Burgerlijk Wetboek. 
Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in 
verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per 
balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande 
aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende 
verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s 
waarvoor ze zijn ingesteld. 
 
Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 

083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  2.628.972  0  0  0  0  
Vrijgevallen bedragen (2)  2.074.077  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  -  -  -  -  -  
Aanwendingen (4)  554.895  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (1-2+3-4) 0  0  0  0  0  
 
083180 083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap 

B.V. 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor 
rekening komen van de "vendors" van de aandelen Essent Holding 
N.V. aan RWE AG. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2009 d.d. 2 juni 2010 
Portefeuillehouder Cees Bijl 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting In de AvA van 18 april 2016 is door de aandeelhouders ingestemd 

met de vrijval van de vordering op de verkoop Vennootschap B.V. 
Deze eenmalige bedrage van € 2.074.077,-- is meegenomen in de 
2e Bestuursrapportage 2016. De rest van de voorziening is gebruikt 
om de opgenomen vordering af te wikkelen waar eerder al rekening 
mee gehouden was. De voorziening heeft dan ook een saldo van 
nul en kan opgeheven worden. 

Wat was in 2016 gepland? De voorziening kan opgeheven worden. 
Wat is in 2016 gerealiseerd? N.v.t. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 
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Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 

083181 
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

(Appa) 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  8.366.665  9.069.692  9.009.692  8.949.692  8.889.692  
Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  290.000  290.000  290.000  290.000  290.000  
Aanwendingen (4)  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  
Begroot saldo einde jaar (1-
2+3-4)  8.306.665  9.009.692  8.949.692  8.889.692  8.829.692  
Begrote lasten (5)  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  
Werkelijke/beoogde lasten (6)  367.905  350.000  350.000  350.000  350.000  
Begrote baten programma (7)  290.000  290.000  290.000  290.000  290.000  
Werkelijke/beoogde baten (8)  1.070.932  290.000  290.000  290.000  290.000  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-
4+5-6-7+8) 9.069.692  9.009.692  8.949.692  8.889.692  8.829.692  
 
083181 083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke 

ambtsdragers (Appa) 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen 
risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP 
of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is 
ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten 
van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald 
door de provincie. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2010 d.d. 10 november 2010 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Raymond Kavsek 
Programma Product 8.2 Personeel en organisatie 
Toelichting De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden 

alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige 
gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de 
voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen 
onttrokken. De voorziening is op peil om aan de toekomstige 
verplichtingen te voldoen. 

Wat was in 2016 gepland? Een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- en daarnaast een 
premiestorting van € 90.000,--. De pensioenuitkering is begroot op 
€ 350.000,--. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? De rentetoevoeging bedroeg € 200.000,--, de premiestorting € 
70.932,-- en de pensioenuitkeringen € 367.880,--.Daarnaast was 
een extra storting noodzakelijk van € 800.000,--. 

Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

Voor het bepalen van de omvang van de voorziening wordt de 
rekenrente gehanteerd waarmee het ABP de collectieve 
waardeoverdracht vaststelt. Een lagere rekenrente betekent een 
hogere voorziening. De rekenrente was voor 2016 3,3% (2014 
4,2%). Tot vorig jaar was het uitgangspunt de te verwachten 
fondsvorming (Appa → ABP) op zeer korte termijn. Dit is voorlopig 
nog niet aan de orde. In overeenstemming met de BZK circulaire 
van 13 december 2016 kenmerk  2016-0000738850 is nu de 
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rekenrente voor individuele waardeoverdrachten gehanteerd door 
onze Appa uitvoerder (APG). Die is voor actieve deelnemers 
0,864% en voor gepensioneerden is 0,289%. De lagere rekenrente 
leidt tot een extra storting van € 800.000,--. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorziening financieel risico IAP Drenthe 

083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe 
Verloop 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo aanvang jaar (1)  695.516  -  -  -  -  
Vrijgevallen bedragen (2)  695.516  -  -  -  -  
Toevoegingen (3)  -  -  -  -  -  
Aanwendingen (4)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (1-2+3-4) -  -  -  -  -  
 
083183 083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe 
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellingen) 

Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het 
SNN over het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010, 
waarbij een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2012 d.d. 29 mei 2013 
Portefeuillehouder Henk Brink 
Teamleider Erik Bos 
Programma Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij 

het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010 een deel van 
de subsidiabele kosten was afgekeurd. Het risico hiervoor lag bij de 
provincie. De definitieve correctie door SNN heeft plaatsgevonden. 
Eerder was in afwachting hiervan deze voorziening van € 
1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 
gebracht. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd die hebben 
geresulteerd in een aangepaste einddeclaratie, waardoor een deel 
van de voorziening daadwerkelijk aangesproken is. In totaal is toen 
een bedrag van € 392.000,-- ten laste van de voorziening gebracht. 
Medio 2016 is de einddeclaratie ontvangen en is het saldo van de 
voorziening ten gunste van de middelen versterking economische 
structuur gekomen. De voorziening heeft dan ook een saldo van nul 
en kan opgeheven worden. 

Wat was in 2016 gepland? Conform de Nota reserves en voorzieningen 2016 is de voorziening 
inmiddels opgeheven. 

Wat is in 2016 gerealiseerd? N.v.t. 
Wat zijn de oorzaken van 
eventuele afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van 
eventuele afwijkingen 

N.v.t. 
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I.2.9 Europa 

Inleiding 

 
 
 
Drenthe heeft een stevige ambitie op het terrein van Europa. Europese kansen willen we benutten om 
onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om deze kansen te kunnen benutten wordt bij de 
meeste Europese projecten provinciale EU cofinanciering gevraagd. Door middel van een integrale 
afweging over de inzet van de provinciale middelen bij Europese projecten en programma's wordt 
getracht deze Drentse ambitie te bewerkstelligen. 
Verder zetten we op allerlei manieren in op het in de Europese context bijdragen aan de zichtbaarheid 
en resultaten en doelen van Drenthe en vice versa. Dat doen we niet alleen op het terrein van Europa, 
maar ook op de andere facetten van onze aanpak Public Affairs. Aansluiting vinden bij het beleid, de 
netwerken en de mogelijkheden van Europa is geen doel op zichzelf. Het is een middel om onze eigen 
Drentse ambities te verwezenlijken en met onze doelen tegelijkertijd bij te dragen aan die van Europa 
 

Wat hebben we gedaan? 

De Europese regioprogramma’s OP EFRO, Interreg A (Nederland-Duitsland) en B (Noordzee), 
Interreg Europe en het POP zijn in uitvoering met voorzichtige bestedingen.Het POP is in 2016 
daadwerkelijk van start gegaan, maar dat heeft nog niet tot bestedingen geleid. De regioprogramma’s 
onderscheiden zich van andere Europese instrumenten, omdat Drenthe mede indiener van die 
programma’s is, Drenthe in het werkingsgebied van die programma’s ligt en wij mede verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering en cofinanciering ervan. Alle overige instrumenten worden door de Europese 
Commissie zelf uitgevoerd. 
Onze verantwoordelijkheid  om mede bij te dragen aan de regionale cofinanciering van die 
programma’s hebben we financieel geregeld door naast de beleidsbudgetten een reserve EU 
cofinanciering te creëren en te vullen. Daarmee hebben we de meerjarige financiële verplichting, die 
samenhangt met de uitvoering van Europese programma’s geregeld. Met het in september 2015 door 
PS vastgestelde spelregelkader zijn de spelregels en afspraken over de verantwoording van die 
reserve geregeld. 
Door de vertragingen in de start van de regioprogramma's zijn de bestedingen van de reserve in 2016 
ook nog niet op stoom.  Wij verwachten dat de uitvoering van die programma’s in 2017 ( met name 
POP) goed op stoom komen. Naast het gegeven dat de programma’s vertraagd van start zijn gegaan 
geldt voor al die programma’s dat de daadwerkelijke besteding van de provinciale middelen sterk 
afhankelijk is van de mate waarin de Drentse stakeholders in staat zijn goede plannen (mede) te 
ontwikkelen voor die programma’s.  
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II Jaarrekening 
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II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2016 
 

Programma 
Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 
Begroting 
2016 na 
wijziging 

Realisatie 
2016 Verschil 

Voordeel/ 
Nadeel 

              
Lasten       
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 4.154.857 6.109.919 3.811.419 2.900.556 910.863 V 
Programma 2. Regionale economie 7.956.335 8.551.173 15.062.672 19.139.167 -4.076.495 N 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer 92.755.311 89.462.673 93.715.406 88.538.174 5.177.232 V 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 6.790.668 2.820.968 3.968.027 3.771.636 196.391 V 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 7.366.814 8.437.077 14.130.710 12.551.991 1.578.719 V 
Programma 6. Cultuur 18.719.057 19.002.502 18.893.452 19.523.444 -629.992 N 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 47.959.071 76.732.002 50.352.912 52.444.090 -2.091.178 N 
Programma 8. Middelen 55.314.153 52.119.094 53.499.866 62.658.045 -9.158.179 N 
Totaal Lasten 241.016.266 263.235.408 253.434.464 261.527.103 -8.092.639 N 
              
Baten       
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 14.618 19.640 19.640 22.768 3.128 V 
Programma 2. Regionale economie 165.834 32.200 3.405.349 3.684.369 279.020 V 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer 42.398.643 10.731.693 19.817.706 15.660.084 -4.157.622 N 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 810.902 710.000 710.000 809.278 99.278 V 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 42.380 301.345 4.593.646 4.818.650 225.004 V 
Programma 6. Cultuur 1.285.929 1.308.872 1.539.472 1.643.074 103.602 V 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 28.764.608 8.917.933 16.067.411 19.354.136 3.286.725 V 
Programma 8. Middelen 162.868.748 209.930.342 215.959.680 219.073.005 3.113.325 V 
Totaal Baten 236.351.662 231.952.025 262.112.904 265.065.364 2.952.460 V 
              

Programma 
Realisatie 
2015 

Primitieve 
begroting 
2016 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Realisatie 
2016 Verschil 

Voordeel/ 
Nadeel 

Recapitulatie       
Totaal Lasten (1) 241.016.266 263.235.408 253.434.464 261.527.103 -8.092.639 N 
Totaal Baten (2) 236.351.662 231.952.025 262.112.904 265.065.364 2.952.460 V 
Bedrag van de heffing van de 
vennootschapsbelastingheffing 0 0 0 0 0  
Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) = 
Totaal saldo van baten en lasten 4.664.604 31.283.383 -8.678.440 -3.538.261 -5.140.179 N 
              
Begrote stortingen in reserves (4) 39.989.199 50.210.753 165.380.828 165.380.828 0  
Begrote onttrekkingen aan reserves (5) 70.302.765 81.494.136 156.702.388 156.702.388 0  

Per saldo mutaties bestemmingsreserves 
begroot (6=4-5) -30.313.566 -31.283.383 8.678.440 8.678.440 0  
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Resultaat na begrote mutaties 
bestemmingsreserves niet begroot (7=3+6) -25.648.962 0 0 5.140.179 -5.140.179 N 
Stortingen in reserves niet begroot (8) 20.703.483   5.651.191 -5.651.191 N 
Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) -1.415.215   10.660.752 -10.660.752 V 
Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet 
begroot (10=8-9) 22.118.698 0 0 -5.009.561 5.009.561 V 
       
Per saldo mutaties bestemmingsreserves 
(11=6+10) -8.194.868 -31.283.383 8.678.440 3.668.879 5.009.561 N 
Resultaat na verrekening met reserves 
(12=3+11) = Gerealiseerd resultaat -3.530.264 0 0 130.618 -130.618 N 
 
 

II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 
2016 
 
Programma Saldi (* 1.000,--) Realisatie 

2015 
Primitieve 
begroting 

2016 

Begroting 
2016 na 
wijziging 

Realisatie 
2016 

Verschil Voordeel/ 
Nadeel 

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 4.140.239 6.090.279 3.791.779 2.877.788 913.991 V 
Programma 2. Regionale economie 7.790.502 8.518.973 11.657.323 15.454.798 -3.797.475 N 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer 50.356.668 78.730.980 73.897.700 72.878.090 1.019.610 V 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling & waterbeheer 5.979.766 2.110.968 3.258.027 2.962.358 295.669 V 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 7.324.435 8.135.732 9.537.064 7.733.341 1.803.723 V 
Programma 6. Cultuur 17.433.128 17.693.630 17.353.980 17.880.370 -526.390 N 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 19.194.463 67.814.069 34.285.501 33.089.955 1.195.546 V 
Programma 8. Middelen -107.554.595 -157.811.248 -162.459.814 -156.414.961 -6.044.853 N 
Totaal saldi 4.664.606 31.283.383 -8.678.440 -3.538.261 -5.140.179  
 
Het nadelig rekeningsaldo over het boekjaar 2016 bedraagt € 5.140.000,--. Dit rekeningsaldo is 
samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is 
bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote 
mutaties met bestemmingsreserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin 
de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op 
zelfde wijze berekend € 25.649.000,-- positief. 
Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt 
vanuit 2016 € 5.010.000,-- negatief. In de afgelopen jaren werd per saldo toegevoegd (in 2015 was dit 
€ 22.119.000,-- en in 2014 was dit een bedrag van € 3.174.000,--).  
 
Het rekeningsaldo wordt na de verrekening met bestemmingsreserves per saldo negatief € 131.000,-- 
tegen een voordelig bedrag van € 3.530.000,-- in 2015. De afgelopen jaren waren deze saldi altijd 
voordelig. Het saldo in 2014 was € 4.762.000,--, € 4.762.000,-- in 2013, € 8.684.000,-- in 2012, 
€ 7.825.000,-- in 2011, € 3.356.000,--. 
De totale lasten waren € 8.093.000,-- hoger dan begroot en de baten waren € 2.953.000,-- hoger dan 
begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor, zoals eerder aangegeven, 
per saldo € 5.140.000,-- negatief. 
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De begrote stortingen in reserves bedragen € 165.381.000,-- en de begrote onttrekkingen zijn 
€ 156.702.000,--. De beoogde stortingen zijn € 5.651.000,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen 
zijn € 10.661.000,-- hoger dan begroot. Samen een bedrag van € 5.010.000,--. Dit bedrag kan als 
volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn 
weergegeven, een extra storting in een reserve wordt hier dan ook als nadeel gezien): 

Mutaties reserves Begroting Realisatie Voordeel/Nadeel Verschil 
Bijdrage van reserve versterking economisch 
structuur -1.450.000 -2.403.415 V 953.415 
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -32.196.375 -40.172.938 V 7.976.563 
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -15.901.561 -15.410.085 N -491.476 
Bijdrage van reserve vitaal platteland -2.399.750 -2.489.142 V 89.392 
Bijdrage van Reserve opvang revolverend 
financieren -95.000 -1.590.000 V 1.495.000 
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige BDU 
verkeer en vervoer 0 -637.858 V 637.858 
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 1.310.465 1.600.346 N -289.881 
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 2.533.750 3.180.632 N -646.882 
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 4.042.100 4.385.198 N -343.098 
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 44.913.618 48.532.981 N -3.619.363 
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen 355.919 841.997 N -486.078 
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 1.000.000 1.265.889 N -265.889 
 2.113.166  -2.896.395 V  5.009.561 
          
          
 
Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 131.000,-- negatief. Wij willen echter ook een 
aantal budgetten die in 2016 niet zijn gebruikt overhevelen naar 2017. Dat bedrag is € 2.168.000,--. 
Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

Omschrijving  
Economisch Programma Vierkant voor Werk 510.000 
Uitvoeringsregeling 3D printers Primair Onderwijs Drenthe  113.270 
De nieuwe wet geluidhinder (Swung) 100.000 
Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk 122.461 
IPO-jaarcongres 98.538 
Energieagenda en het Actieplan energiezuinig wonen 1.134.751 
Windenergie 89.131 
 2.168.151 
 
Naast overhevelingen van niet bestede budgetten die volgend jaar nodig zijn om beleidsdoelen te 
realiseren, zijn er in 2016 twee budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen 
te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2017. Het betreft de overschrijding van het 
Programma Breedband en het budget van Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid. Wanneer 
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deze overschrijdingen er niet waren geweest, dan was het rekeningresultaat minder negatief geweest. 
Wij stellen dan ook voor om de beide budgetten in 2017 te verlagen en het saldo daarvan mee te 
nemen in het te verrekenen Jaarrekeningresultaat. Met deze verrekening wordt dan voorkomen dat er 
naast de verschuiving over de verantwoordingsperiode, door de overheveling er ook extra middelen 
beschikbaar komen dan bij de initiële besluitvorming is toegekend. 

Omschrijving  
Breedband 227.995 
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 295.825 
 523.820 
 
Van het negatieve resultaat ad € 1.775.000,-- dat dan ontstaat, stellen wij voor dit te onttrekken aan de 
Reserve voor algemene doeleinden. 
 
In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft 
verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) 
versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. 
Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per 
programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden 
afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording 
per programma.  
 
Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde 
saldi per programma en product. 

 

V/N Saldi 
programma's 

Verrekening 
specifieke 
reserves 

Saldi 
programma's 

na 
verrekening 

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur     
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd     
Overige V 101.205   
Totaal Product 1.1 Drenthe goed bestuurd V 101.205   
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe     
Kwaliteit van dienstverlening V 58.571   
Overige N -21.383   
Totaal Product 1.2 Zichtbaar Drenthe V 37.188   
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe     
Kosten Interprovinciaal overleg (IPO) V 98.538   
Cofinanciering Europa V 646.882   
Overige V 30.178   
Totaal Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor 
Drenthe V 775.598   
Totaal Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur V 913.991   

Verrekening reserves     
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa  -646.882   
Totaal verrekening met reserves   -646.882  

Saldo programma na verrekening met reserves   V 267.109 
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Programma 2. Regionale economie     
Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht     
Voorziening leningen INCAS3 N -2.915.000   
Bijdragen in projecten versterking economische structuur N -1.055.057   
Vrijval voorziening vordering Sensor Univers V 243.098   
Afrekening project IAP V 57.189   
Overige N -6.774   
Totaal Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht N -3.676.544   
Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, 
onderwijs en arbeidsmarkt     
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt N -187.781   
Afwikkeling voorgaand jaar, Prikkels functioneren 
arbeidsmarkt V 252.350   
uitvoeringsregeling subsidies 3D printers V 113.270   
Overige N -43.285   
Totaal Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, 
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt V 134.554   
Product 2.4 Breedband     
Breedband op het Drentse platteland N -227.995   
Overige  0   
Totaal Product 2.4 Breedband N -227.995   
Product 2.5 Vrijetijdseconomie     
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme V 100.450   
Intensiveren marketing N -165.542   
Overige V 37.602   
Totaal Product 2.5 Vrijetijdseconomie N -27.491   
Totaal Programma 2. Regionale economie N -3.797.475   

Verrekening reserves     
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur  953.415   
Totaal verrekening met reserves   953.415  

Saldo programma na verrekening met reserves   N -2.844.059 
     
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer     
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)     
Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU) N -547.244   
Onderhoud en verbeteringswerken N34 V 265.889   
Fietsen V 122.461   
Exploitatie openbaar vervoer N -57.916   
Overige V 42.905   
Totaal Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) N -173.904   
Product 3.2 Verkeersveiligheid     



251 

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) V 100.000   
Overige N -27.995   
Totaal Product 3.2 Verkeersveiligheid V 72.005   
Product 3.3 Wegen     
Gebiedsontsluitingsweg projecten onderhoud N -351.474   
Fietspaden projecten onderhoud V 737.872   

Afwikkeling voorgaand jaar, Gebiedsontsluitingsweg beheer V 179.928   
Overige N -24.135   
Totaal Product 3.3 Wegen V 542.190   
Product 3.4 Vaarwegen     
Vaarweg Meppel de Punt onderhoud V 180.612   
Zuid-Oost Drentse vaarwegen onderhoud N -104.772   
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel Groot onderhoud V 110.304   
Overige V 183.801   
Totaal Product 3.4 Vaarwegen V 369.945   
Bereikbaarheid Emmen Atalanta V 5.300.370   
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP N -4.248.884   
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden spoorboog N -1.170.149   
Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen V 233.180   
Ruimtelijk Economisch Programma V 79.861   
Overige V 5.413.867   
Totaal Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, 
Coevorden, Emmen) V 5.608.246   
Totaal Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer V 1.019.609   
Verrekening reserves     
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en 
vervoer  637.858   
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34  -265.889   
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen  -486.078   
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt  -289.881   
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket  -209.374   
Totaal verrekening met reserves   -613.364  
Saldo programma na verrekening met reserves   V 406.246 
     
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer     
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling     
Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark V 66.161   
Duurzame krimpregeling V 124.709   
Overige V 31.481   
Totaal Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling V 222.351   
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Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. 
waterschappen en peilbeheer)     
Diverse inkoopbudgetten o.a. Kosten onderzoeken V 54.333   
Overige V 18.985   
Totaal Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. 
waterschappen en peilbeheer) V 73.318   
Totaal Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer V 295.669   
Verrekening reserves   0  
Totaal verrekening met reserves   V 295.669 
Saldo programma na verrekening met reserves     
     
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem     
Product 5.1 Energie     
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar V 435.461   
Projecten Milieu en Energie V 1.030.630   
Actieplan Energieneutraal Wonen V 104.121   
Windenergie V 89.131   
Overige V 6.000   
Totaal Product 5.1 Energie V 1.665.343   
Product 5.2 Milieu     
RUD projectkosten V 82.051   
Overige V 44.466   
Totaal Product 5.2 Milieu V 126.517   
Product 5.3 Bodemontwikkeling     
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma N -276.799   
Bijdragen in kosten bodemsaneringen V 278.709   
Overige V 9.952   
Totaal Product 5.3 Bodemontwikkeling V 11.863   
Totaal Programma 5. Milieu, Energie & Bodem V 1.803.723   
Verrekening reserves   0  
Totaal verrekening met reserves   V 1.803.723 
Saldo programma na verrekening met reserves     
     
Programma 6. Cultuur     
Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen     
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid N -295.825   
Overige musea van provinciaal belang N -99.363   
Overige V 24.666   
Totaal Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen N -370.523   
Product 6.2 Erfgoed     
Overige V 7.462   
Totaal Product 6.2 Erfgoed V 7.462   
Product 6.3 Cultuur en maatschappij     
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RTV Drenthe N -66.800   
Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling N -106.984   
Festivals en bijzondere evenementen N -177.827   
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken V 114.000   
Overige V 74.282   
Totaal Product 6.3 Cultuur en maatschappij N -163.329   
Totaal Programma 6. Cultuur N -526.390   
Verrekening reserves   0  
Totaal verrekening met reserves   N -526.390 
Saldo programma na verrekening met reserves     
     
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving     
Product 7.1 Agribusiness     
Prikkels versterkte agrarische sector/R&T/Landbouw/SEV N -183.380   
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar N -91.691   
Grondgebonden landbouw V 215.348   
Baten grondgebonden landbouw V 57.687   
Overige V 0   
Totaal Product 7.1 Agribusiness N -2.037   
Product 7.2 Plattelandsontwikkeling     
Vitaal Platteland (Impuls sev) N -89.392   
Overige V 20.612   
Totaal Product 7.2 Plattelandsontwikkeling N -68.779   
Product 7.3 Dynamisch Drenthe     
Overige V 35.944   
Totaal Product 7.3 Dynamisch Drenthe V 35.944   
Product 7.4 Natuur en landschap     
Uitvoeringskosten Programma Natuurlijk Platteland N -395.137   
Nationale Parken N -59.849   
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting N -1.361.844   
Overige opbrengsten ontwikkelopgave V 2.053.456   
GWO (Bij12) V 111.105   
Afwikkeling voorgaand jaar GWO V 101.322   
Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) N -1.396.202   
Aanpak stikstof(PAS) DU N -1.043.609   
Overige opbrengsten PAS V 148.487   
Afwikkeling voorgaand jaar Beekherstel V 271.859   
Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur lasten V 984.243   
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Waterberging V 166.955   
Overige opbrengsten ILG uitfinanciering N -931.578   
Afwikkeling voorgaand jaar Ruilverkaveling  N -1.318.377   
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting, grondverwerving V 1.737.414   
Opbrengst verkoop grond en gebouwen NNN V 1.769.473   
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Ontwikkelopgave verwerving en inrichting Tijdelijke beheer 
grondbezit V 88.868   
Tijdelijke beheer grondbezit opbrengsten V 143.203   
Overige V 160.629   
Totaal Product 7.4 Natuur en landschap V 1.230.419   
Totaal Programma 7. Dynamiek in leefomgeving V 1.195.546   
Verrekening reserves     
Bijdrage van reserve vitaal platteland  89.392   
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG  -491.476   
Bijdrage aan reserve natuurbeleid  -575.929   
Totaal verrekening met reserves   -978.013  
Saldo programma na verrekening met reserves   V 217.533 
     
Programma 8. Middelen     
Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen     
Overige opbrengsten RUD N -132.084   
Overige goederen en diensten fiscale deskundigheid V 76.489   
Juridische kosten N -74.388   
Decentralisatie-uitkering Natuur V 633.194   
DU Hydrologische maatregelen V 2.410.240   
DU Vierkant voor Werk V 510.000   
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting N -309.375   
Incas3 leningen, treffen van voorziening en dekken door 
reserve N -1.495.000   
Administratieve aanpassing RSP reserve Mobiliteitsfonds N -8.185.937   
Bijdrage programma Energie verstrekken van lening V 100.000   
Correcties btw-compensatiefonds baten V 84.152   
Toegerekende apparaatskosten N -116.903   
Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten lange rente N -324.386   
Overige N -5.662   
Totaal Product 8.1 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen N -6.829.659   
Product 8.2 Personeel en organisatie        
Arbeidsvoorwaarden V 197.621   
Doorlopende HRM kosten (werving&selectie) V 160.922   
Automatisering gegevensverwerking V 53.543   
Overige V 23.167   
Totaal Product 8.2 Personeel en organisatie    V 435.253   
Product 8.3 ICT en facilitaire zaken      
Provinciehuis Gas, water, elektra en afvalverwerking V 56.919   
Onderhoud en servicekosten, Drents Museum, Depot en 
Tetrode V 64.726   
Overige opbrengsten RUD V 60.778   
Documentaire informatievoorziening V 72.671   
Overige V 94.457   
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Totaal Product 8.3 ICT en facilitaire zaken  V 349.551   
Totaal Programma 8. Middelen exclusief reserve mutaties N -6.044.854   
Verrekening reserves     
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren  -343.098   
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren  1.495.000   
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket  8.185.937   
Bijdrage aan reserve natuurbeleid  -3.043.434   
Totaal verrekening met reserves   6.294.405  
Saldo programma na verrekening met reserves   V 249.551 
     

Totale saldo jaarrekening voor bestemming van reserves N -5.140.179   
     
     
Mutaties reserve      
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt N -289.881   
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa N -646.882   
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren N -343.098   
Bijdrage aan reserve natuurbeleid N -3.619.363   
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen N -486.078   
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 N -265.889   
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur V 953.415   
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket V 7.976.563   
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG N -491.476   
Bijdrage van reserve vitaal platteland V 89.392   
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren V 1.495.000   
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en 
vervoer V 637.858   
Totaal Product 8.4 Reserve mutaties V 5.009.561   
     
Totaal saldo jaarrekening na bestemming reserves   N -130.618 
          

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Omschrijving 

Begroting 
voor wijziging 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 
2016  

Algemene dekkingsmiddelen: Baten Baten Baten verschil 
 € € € € 
Opcenten motorrijtuigenbelasting -55.300.000 -55.300.000 -54.990.625 -309.375 
Algemene uitkering -138.699.591 -143.278.396 -146.858.748 3.580.352 
Dividend -3.103.633 -2.647.409 -2.633.882 -13.527 
Saldo van de financieringsfunctie -197.103.224 -201.225.805 -204.483.255 3.257.450 
Totaal algemene dekkingsmiddelen -197.103.224 -201.225.805 -204.483.255 3.257.450 
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Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting 

Het totaal aan verantwoorde opbrengsten voor motorrijtuigenbelasting bedraagt € 54.990.625,--. 
Volledigheidshalve willen we nog toelichten dat er een onzekerheid bestaat op de volledige inning van 
de opcenten motorrijtuigenbelasting, net als dat in andere jaren ook het geval was. De wetgever heeft 
bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt 
uitgevoerd door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als 
provincie de juistheid en volledigheid van de opbrengsten op voertuigniveau te kunnen vaststellen. 
Door de systematiek te kiezen van de berekening, oplegging en incasso door de Belastingdienst, heeft 
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 
opcenten motorrijtuigenbelasting geen provinciale verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de 
provincies geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de opbrengst opcenten 
motorrijtuigenbelasting kan worden verkregen. 
 
Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Het 
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van wat omtrent 
de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de 
jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan. Dit voor zover deze aanvullende informatie 
onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht. 
 

Algemene uitkeringen 

Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening over het verslagjaar t de 
gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatst 
gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de 
septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van 
het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend 
boekjaar. 
 

Dividend 

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de 
Algemene vergadering van de vennootschap is genomen. 
 

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelastingheffing 

Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, waardoor een groot 
aantal directe en indirecte overheidsondernemingen onder voorwaarden belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting (Vpb) zijn geworden. Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke 
regelingen met rechtspersoonlijkheid worden belastingplichtig, voor zover zij een fiscale onderneming 
drijven. Hetzelfde geldt voor door provincies/gemeenten beheerste stichtingen en verenigingen. Veel 
kapitaaldeelnemingen, waaronder bv’s, nv’s en coöperaties, worden zelfs belastingplichtig voor ál hun 
activiteiten. De regeling kent een aantal algemene en specifieke vrijstellingen op basis waarvan de 
Vpb-plicht mogelijk (deels) beperkt kan worden. De jaarrekening 2016 van de provincie Drenthe is 
hiermee de eerste jaarrekening waarin de gevolgen van de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven dienen te worden verwerkt.  
  
In het afgelopen jaar heeft de provincie Drenthe de gevolgen voor de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht in kaart gebracht. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie alsmede 
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een nadere analyse stelt de provincie Drenthe zich op het standpunt dat deze niet belasting- en 
aangifteplichtig is. Voornaamste reden hiervoor is dat naar mening van de provincie Drenthe geen 
sprake is van belastbare activiteiten. Dit betekent dat in het overzicht van baten en lasten onder het 
"bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting" een bedrag van € nihil is verantwoord. 
 

Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien 

De post onvoorzien, primitief begroot op  500.000,--, is bij de 3e Bestuursrapportage geheel 
afgeraamd en niet ingezet voor onvoorziene uitgaven. 
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II.3 Balans per 31 december 2016 
 31-12-2015 31-12-2016 
ACTIVA     
Vaste activa     
     
Immateriële vaste activa     
Bijdragen in activa in eigendom van derden 8.301   12.760   
Totaal immateriële vaste activa  8.301   12.760  
     
Materiële vaste activa     
Investeringen met een economisch nut 40.940   36.565   
Investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut 59.087   69.456   
Totaal materiële vaste activa  100.027   106.021  
     
Financiële vaste activa     
Kapitaalverstrekkingen aan:     
- Deelnemingen 714   26.126   
Leningen aan:     
- Leningen aan openbare lichamen (artikel 1, van de Wet 
fido) 53.000   47.000   
Overige langlopende leningen 111.998   83.751   
Totaal financiële vaste activa  165.712   156.876  
     
Totaal vaste activa  274.040   275.657  
     
Vlottende activa     
Voorraden     
Onderhanden werk   -61  
Vooruitbetalingen 3   5   
Totaal voorraden  3   -56 
     
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 
één jaar     
Vorderingen op openbare lichamen 17.435   9.818   
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 150.734   185.111   
Overige vorderingen 3.971   2.803   
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar  172.140   197.731  
     
Liquide middelen     
Kassaldi 2     
Banksaldi 6.394   5.484   
Totaal liquide middelen  6.396   5.484  
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Overlopende activa     
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: 
- het Rijk     
- overige Nederlandse overheidslichamen     
Overige nog te ontvangen bedragen en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste  
van volgende begrotingsjaren komen 29.578   21.962   
Totaal overlopende activa  29.578   21.962  
     
Totaal vlottende activa  208.117   225.120  
     
Totaal activa  482.157   500.777  
 
 31-12-2015  31-12-2016  
PASSIVA     
Vaste passiva     
     
Eigen vermogen     
Reserves     
- Algemene reserves 53.994   40.467   
- Bestemmingsreserves 301.111   321.838   
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht 
van baten en lasten  
in de jaarrekening 3.530   -131  
Totaal eigen vermogen  358.635   362.174  
     
Voorzieningen 16.008   15.188   
Totaal voorzieningen  16.008   15.188  
     
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer     
Onderhandse leningen van:     
- overige binnenlandse sectoren 253     
     
Totaal vaste schulden  253    
     
Totaal vaste passiva  374.896   377.362  
     
Vlottende passiva     
     
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische 
looptijd korter dan één jaar     
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Overige schulden 14.721   34.591  
Totaal netto-vlottende schulden, met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar  14.721   34.591  
     
Overlopende passiva     
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend  
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering 
van jaarlijks terugkerende  
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume  74.846   70.231  

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: 
- het Rijk 12.455   2.206  
- overige Nederlandse overheidslichamen   13.585  
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van 
volgende  
begrotingsjaren komen  5.239   2.804   
     
Totaal overlopende passiva  92.540   88.825  
     
Totaal vlottende passiva  107.261   123.416  
     
Totaal passiva  482.157   500.777  
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en 
rechtspersonen borgstellingen of  
garantstellingen zijn verstrekt.  2.633   3.914  
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II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en  gelet op artikel 216 van de 
Provinciewet en de Financiële verordening Drenthe 2012, waarin Provinciale Staten op 14-11-2012 de 
uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de 
inrichting van de financiële organisatie hebben vastgesteld. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op 
basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en 
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot 
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun 
brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze 
jaarrekening toegelicht. 

Vaste activa 

Vaste activa zijn bedoeld om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie duurzaam te 
dienen. 

Immateriële vaste activa 

Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa: 
– De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en 

disagio. 
– De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 
– De bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van 
derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. 
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar in aanmerking genomen. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is 
voldaan.  

– Er is sprake van een investering door een derde.  
– De investering draagt bij aan de publieke taak.  
– De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is 

overeengekomen.  
– De bijdrage kan door de provincie worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of 

de provincie anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.  
 
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de 
afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de 
bijdrage aan derden wordt verstrekt. 
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Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste 
activa: 

– Investeringen met een economisch nut; 
– Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven; 
– Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

 
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden 
geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 
geactiveerd. M.i.v. 1 januari 2015 geldt voor natuurruilgrond dat deze wordt gewaardeerd op basis van 
de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. 
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die 
direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Eventuele bijdragen uit de 
reserves zijn in mindering gebracht op de investeringen in de openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut. Tevens zijn de uit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen 
voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering gebracht op de in het 
boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven. 
 
De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen 
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste 
van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten 
en voorzieningen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Financiële 
verordening Drenthe 2012. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire of 
annuïteitenmethode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een investering in de 
openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een 
kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt. 
 
Duurzame waardevermindering van vaste activa 
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager 
is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij 
als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed 
vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de 
huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.  
 
Buiten gebruik gestelde vaste activa 
 
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een 
afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde. 
 
 
 



263 

Afschrijvingen 
De volgende afschrijvingstermijnen gelden. 

Investering Afschrijvingstermijn (in jaren) 
Gronden en terreinen n.v.t. 
Woonruimten 50 
Gebouwen 50 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, 
waaronder:  
- sluizen 100 
- bruggen en viaducten 90 
- (voorzieningen bij) waterwegen 30 
- (aanleg van) wegen 20 
- rotondes en verkeersdrempels e.d. 10 
Vervoersmiddelen 5 
Machines, apparaten en installaties  15 
Overige materiële vaste activa, waaronder:  
- inventarissen (waaronder meubilair) 10 
- automatisering 4 
- software 4 
Immateriële activa maximaal 5 
m.u.v. bijdragen aan activa in eigendom van derden maximaal 15 
 
(Het gebruiksrecht voor onbepaalde duur op) software is als afzonderlijk actief opgenomen onder de 
materiële vaste activa als investering met economisch nut. 
 
De lasten samenhangend met de uitvoering van klein en groot onderhoud en het baggeren van 
watergangen zijn niet levensduur verlengend en zijn daarom niet geactiveerd, maar direct ten laste 
van de exploitatie of de gevormde voorziening gebracht. 
 
Financiële vaste activa 
Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa. 

– Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen. 

– Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige 
verbonden partijen. 

– Overige langlopende leningen. 
– Uiteenzettingen in ‘s Rijks schatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
– Uiteenzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van 

één jaar of langer. 
– Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en 
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van 
vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo 
nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. 
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Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in 
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de 
marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering naar deze lagere 
marktwaarde plaatsvinden.  
 
Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze 
voorziening wordt statisch bepaald. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Overlopende activa 
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald. 
 
Vaste passiva  
 
Algemeen 
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven. 
 
Eigen vermogen 
De post eigen vermogen wordt onderscheiden in reserves, gespecificeerd naar: 

- algemene reserve, 
- bestemmingsreserves en 

het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 
 
Reserves 
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan 
te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de 
noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van Provinciale Staten. Daarom worden reserves ook 
wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra Provinciale Staten aan een reserve 
een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden 
kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. 
Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de provincie. Om die reden kunnen 
voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd op de/het contante waarde/nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. 
het voorzienbare verlies.  
 
Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:  

– verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 

– op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
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– kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

– bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch 
nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven. 

 
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een 
last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks 
ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie 
verantwoord. 
 
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere 
begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is 
daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde 
voorziening gebracht. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het ‘jaarlijks vergelijkbaar 
volume’ is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet 
toegestaan. 
 
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal 
van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of 
langer.  
 
Vlottende passiva 
 
Algemeen 
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende passiva een toelichting gegeven. 
 
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd 
anders staat vermeld.  
 
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 
De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Gewaarborgde geldleningen 
De gewaarborgde geldleningen zijn "binnenlijns" vermeld in de balans, tegen het nominale bedrag van 
de resterende borgstelling. 
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II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016 
Inleiding 
Het verloop van enkele posten gedurende het jaar is weergegeven in een mutatieoverzicht. De 
bedragen in de overzichten zijn in duizenden euro’s. De balans is conform de voorgeschreven wijze 
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld.  

Immateriële vaste activa 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn als volgt te specificeren. 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar: 
(x € 1.000,--) Boek- 

waarde 
31-12-2015 

Herrubri- 
ceringen 

a.g.v. 
vernieuwing 

BBV* 

Boek-
waarde  

1-1-2016 
Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van derden 

afwaard- 
eringen 

Boek- 
waarde 31-

12-2016 

          
Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden  8.301 8.301 5.266  807   12.760 
Totaal  8.301 8.301 5.266  807   12.760 
 

Materiële vaste activa 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 
(x € 1.000,--) Boek-

waarde 31 
12-2015 

Herrubri- 
ceringen 

a.g.v. 
vernieuwing 

BBV* 

Boek-
waarde 1-

1-2016 
Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van derden 

Af-waard- 
eringen 

Boek-
waarde 31-

12-2016 

Investeringen met 
economisch nut          
Gronden en terreinen 1.260  1.260 8.016     9.276 
Bedrijfsgebouwen 27.536  27.536   1.205   26.331 
Machines, apparaten 
en installaties 13.404  13.404 608  1.911 1.867  10.234 
Totaal 42.200  42.200 8.624  3.116 1.867  45.841 
                    
 
(x € 1.000,--) Boek-  

waarde 
31-12-2015 

Herrubri- 
ceringen 

a.g.v. 
vernieuwing 

BBV* 

Boek- 
waarde 
1-1-2016 

Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van derden 

Afwaard- 
eringen 

Boek- 
waarde 

31-12-2016 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 57.095  57.095 8.535  4.575 1.606  59.450 
Machines, apparaten 
en installaties 732  732 74  76   731 
Totaal 57.827  57.827 8.609  4.650 1.606  60.180 
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De voornaamste investeringen m.b.t. maatschappelijk nut en de  afschrijvingstermijnen zijn hieronder 
weergegeven. 
Objectnr. Omschrijving Vermeer- 

deringen 
Afschrijvings-
termijn 

6312007 N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising' 1.281.763 20 
6315002 N391, aansluiting Roswinkel 945.725 20 
6300911 N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag 

Westdorp/ fietspad 
580.542 20 

6331118 Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 562.449 90 
6331122 Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) 516.306 90 
6316009 N391, aansluiting met N366 (Ter Apel) 483.971 20 
6312005 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus 

aanpassen infrastrc.) 
382.500 20 

6313012 Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen 347.392 20 
6331117 Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 332.203 90 
6311015 N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld 324.314 20 

 Overige investeringen < € 300.000 2.851.835  
Totaal   8.609.001  
 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2015 toegenomen met 
€ 5.994.000,--. De investeringen met betrekking tot grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De 
investeringen die betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines, 
apparaten en installaties hebben grotendeels betrekking op investeringen met een economisch nut. 
Provincie Drenthe kent geen investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven. De kapitaallasten van investeringen die worden gefinancierd 
uit het krediet Investeringen verkeer en vervoer worden gedekt door de bestemmingsreserve 
Investeringen verkeer en vervoer. Nieuw is de categorie gronden en terreinen.  
 
Daaronder is het, in het kader van het natuurpact voor nul euro, overgedragen voormalig rijksbezit van 
bureau beheer landbouwgronden (BBL) verantwoord alsmede de nieuwe verwerving van ruil- en 
natuurgrond (terreinen binnen het natuur netwerk Nederland). Er is jaar 730.26.95 Ha. grond gekocht 
met een balanswaarde van €8.066.000,-. De verkopen bedroegen 666.16.27 Ha. Met een boekwaarde 
van € 50.000,--. Per 31 december 2016 was het bezit 2.047.43.50 Ha. Met een boekwaarde van € 
9.276.000,--. 
Wij verwijzen u verder naar de paragraaf 1.2.7 grondbeleid voor een nadere toelichting op deze 
grondpositie.  
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Financiële vaste activa 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar: 
(x € 1.000,--) Boek-

waarde  
31-12-2015 

Herrubri- 
ceringen a.g.v. 

vernieuwing 
BBV* 

Boek- 
waarde 1-

1-2016 
Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van 

derden 
afwaard- 
eringen 

Boek-  
waarde  

31-12-2016 

Kapitaalverstrekkingen 
aan:          
- deelnemingen 714  714 25.412     26.126 
Totaal 
kapitaalverstrekkingen 714  714 25.412     26.126 
                    
(x € 1.000,--) Boek-

waarde  
31-12-2015 

Herrubri- 
ceringen a.g.v. 

vernieuwing 
BBV* 

Boek- 
waarde 1-

1-2016 
Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van 

derden 
afwaard- 
eringen 

Boek-  
waarde  

31-12-2016 

Leningen aan:          
- openbare lichamen 53.000  53.000  6.000    47.000 
Totaal leningen u/g 53.000  53.000  6.000    47.000 
                    
(x € 1.000,--) Boek-

waarde  
31-12-2015 

Herrubri- 
ceringen a.g.v. 

vernieuwing 
BBV* 

Boek- 
waarde 1-

1-2016 
Invest- 
eringen 

Desinves- 
teringen 

Afschrij- 
vingen 

Bijdragen 
van 

derden 
afwaard- 
eringen 

Boek-  
waarde  

31-12-2016 

          
Overige langlopende 
leningen 58.222  60.089 9.663 20.222   4.580 44.950 
Overige uitzettingen met 
een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer 53.777  53.777  14.976    38.801 
Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden 8.301 8.301        
Totaal leningen u/g 120.299 8.301 113.866 9.663 35.198   4.580 83.751 
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Kapitaalverstrekkingen en deelnemingen 

De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam 
ten dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan. 
 
De volgende belangen zijn per 31 december 2016 in het bezit van de provincie Drenthe. 

Specificatie deelnemingen      

( x 1.000) aandelen 
Intrinsieke 

waarde  
Boekwaarde 
per 31-12-16 

Stille 
reserve 

Nominale 
waarde 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 87.750 6.056 199 5.857 219 
Groningen Airport Eelde 3.600 3.956 p.m.  3.956 1.242 
Nederlandse Waterschapsbank 40 943 4 939 5 
Enexis Holding NV 3.549.845 85.560 4.323 81.236 3.550 
Vordering op Enexis BV 47.433 1  1  
Verkoop Vennootschap BV 45.621 1.934  1.934  
CBL Vennootschap BV 45.621 198  198  
CSV Amsterdam BV 45.621 -1  -1  
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV 3.414.335 -34  -34 34.143 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 19.062 21.481 21.481  8.650 
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)* 973 20.395 18 20.377 49 
Drentse Holding BV (MKB Fonds Drenthe) 100 12.619 100 12.519 100 
Totaal  153.108 26.126 126.982 47.958 
 
De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen 
van dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist 
over het dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis 
hiervan is het dividend opgenomen, dat in 2016 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans 
opgenomen tegen de verkrijgingsprijs. Om inzicht te geven in een reëlere waarde is tevens de stille 
reserve die in de waarde van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door 
rekening te houden met de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het 
aandelenbezit van de provincie t.o.v. de andere aandeelhouders. De aandelen van Groningen Airport 
Eelde NV zijn p.m. gepresenteerd, aangezien de waarde van deze aandelen lager is dan de nominale 
waarde.  
 
Provincie Drenthe heeft in 2016 haar aandelenportefeuille van NOM uitgebreid van 14 naar 19.062  
aandelen voor een totaalbedrag van 21.481.000,--. Daarnaast heeft de provincie 13.510 aandelen van 
Enexis Holding BV verkregen en 1812 aandelen van Vordering op Enexis BV voor een totaalbedrag 
van 3.931.000,--. 
 
*Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening het jaarverslag 2015 van de 
Waterleidingmaatschappij Drenthe niet beschikbaar was, zijn voor de berekening van de stille reserve 
gegevens gebruikt uit het jaarverslag 2013. 
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Leningen aan openbare lichamen (artikel 1 van de wet fido) 

De door de provincie verstrekte leningen aan openbare lichamen, als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 
van de Wet financiering decentrale overheden, zijn als volgt te specificeren. 
Specificatie leningen aan gemeenten 

(x € 1.000,--) 

Stand 1 
januari 
2016 

Verstrekte 
leningen Aflossing 

Stand 31 
december 
2016 Rente 

      
Gemeente Smallingerland 5.000   5.000 38 
Gemeente Velsen 10.000   10.000 158 
Gemeente Blaricum 6.000  6000  12 
Gemeente Amsterdam 10.000   10.000 121 
Gemeente Maassluis 7.000   7.000 36 
Gemeente Oosterhout 5.000   5.000 19 
Gemeente Etten-Leur 10.000   10.000 41 
 53.000  6.000 47.000 424 
 

Overige langlopende leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer 

De door de provincie verstrekte langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren. 

Specificatie verstrekte leningen        

(x € 1.000,--) 

Stand 1 
januari 
2016 

Verstrekte 
leningen Aflossing  

Af-
waardering Conversie 

Stand 31 
december 
2016 Rente 

Hypotheken ambtenaren 15.031  3.316   11.715 470 
RTV Drenthe 2.572 -19 182   2.371 98 
Leningen via NRF 1.183 722 217 21  1.667 14 
Gemeente Emmen (DPE Next) 6.000  300   5.700 180 
Dutch Recycling Solutions* 150   150    
Stichting INCAS3* 1.550   1.550    
Zonneleningen SVN 4.034 3.658    7.692  
Prolander ICT-investeringen** 1.867  467  1.867 1.400  
Pro rata aandeelhouderslening 
Tranche D op Enexis BV  317    317  
Stichting Energy Challenges 373     373 7 
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie 
(Provincie Fryslan) 150     150 18 
Breedband Eco-Oostermoer  200    200 2 

Coöperatie De Kop Breed Roderwolde 100 2.000    2.100 18 
Coöperatie Het Drents Collectief UA 338     338  
Bio Energy Hartlief_Lammers BV 200  29   171 1 
Landbouwbedrijf De Jong 105  11   95 2 
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Maatschappij van Weldadigheid  950 48   903 18 
Coöperatie Breedband Noordenveld 
Zuidwest (t.b.v. wit gebied)  308    308  
Coöperatie Breedband Noordenveld 
Zuidwest (t.b.v. grijs gebied)  42    42  
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA 
(t.b.v. wit gebied)  115    115 2 
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA 
(t.b.v. wit gebied)  42    42  
Stichting INCAS3*  60  60    
Glasvezel De Wolden  1.268    1.268  
NV Edon (achtergesteld) 4.248  4.248    382 
Stichting INCAS3 (achtergesteld)* 2.800   2.800    
Deelneming Enexis 19.389  11.405   7.984 921 
Verstrekte geldleningen (deposito's) 53.777  14.976   38.801 1.517 
 113.866 9.663 35.198 4.580 1.867 83.751 3.650 
 
* In 2016 zijn de leningen aan de  Stichting INCAS3 en Dutch Recyceling Solutions afgewaardeerd 
n.a.v. een faillissement. 
** De vordering op Prolander in verband met investeringen in de ICT-infrastructuur is in de loop van 
het jaar geconverteerd naar een lening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. 

Vlottende activa 

Voorraden 

 Boekwaarde Boekwaarde 
 31-12-2016 31-12-2015 
   
Onderhanden werk voor derden -61  
Voorraad VVV bonnen 5 3 
   
Totaal voorraden -56 3 
 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De post uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter 
dan één jaar wordt 
onderscheiden in: 

    

(x € 1.000,--) 
Stand 31 
december 2016 

Voorziening 
oninbaarheid 

Boekwaarde 
31 December 
2016 

Boekwaarde 
31 december 
2015 

Vorderingen op openbare 
lichamen 9.818  9.818 17.435 
Rekening-
courantverhoudingen met 
het Rijk 185.111  185.111 150.734 
Overige vorderingen 7.724 4.922 2.803 3.971 
Totaal 202.653 4.922 197.731 172.140 
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Op de overige vorderingen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van 
€ 4.922.000,--. Van het saldo van alle vorderingen op 31 december 2016 resteert per 3 februari 2017 
€ 7.882.000,-- . 

Drempelbedrag 

Het is openbare lichamen toegestaan om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te 
houden, boven op de contracten en beleggingen die zijn aangegaan vóór 4 juni 2012. Gerekend over 
een heel kwartaal mag het op dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet 
hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald op basis van het 
begrotingstotaal van het openbare lichaam. Voor ons bedraagt het drempelbedrag € 1.974.000,-- 
(zijnde 0,75% van het begrotingstotaal). Wij zijn ruim binnen de norm van het drempelbedrag 
gebleven, zoals uit onderstaande overzicht blijkt. 
 
Berekening benutting 
drempelbedrag 
schatkistbankieren 

     

(x € 1.000,--)  Verslagjaar 
(1) Drempelbedrag 1.974 1.974 1.974 1.974 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis 

buiten ’s Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

130 5 4 21 
(3a)=(1)>(2) Ruimte onder het 

drempelbedrag 1.844 1.969 1.970 1.953 
(3b)=(2)<(1) Overschrijving van het 

drempelbedrag     
      
            
            
(1) Berekening drempelbedrag 
(x € 1.000,--)  Verslagjaar 
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 263.235    
(4b) Het deel van het 

begrotingstotaal dat kleiner of 
gelijk is aan 500 miljoen 

263.235    
(4c) Het deel van het 

begrotingstotaal dat de 500 
miljoen te boven gaat 

0    
(1)=(4b)*0.0075+(4c)*0,00
2 met een maximum van 
€250.000,- 

Drempelbedrag 

1.974    
      
            
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen 
(x € 1.000,--)  Verslagjaar 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 
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(5a) Som van de per dag buiten ’s 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen (negatieve bedragen 
tellen als nihil) 

11.785 484 342 1.933 
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 
(2a)-(5a)/(5b) Kwartaalcijfer op dagbasis 

buiten ’s Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

130 5 4 21 
      
 

Liquide middelen 

Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden opgenomen die per direct ter vrije beschikking van de 
provincie Drenthe staan. 

De post liquide middelen wordt 
onderscheiden in:   

(x € 1.000,--) Boekwaarde 
31 december 

2016 

Boekwaarde 
31 december 

2015 

Kassaldo   
Kas  2 
Banksaldi   
Groenfonds op Drentse Maat 1.303 1.545 
Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond 1.006 1.096 
Groenfonds Klimaatbos Drenthe 378 378 
Nationaal Restauratiefonds Hypotheken 1.326 1.796 
Nationaal Restauratiefonds Subsidies 384 574 
ING 4 2 
ING Beleggingsrekening -3 1 
Nationaal Restauratiefonds 
Uitvoeringsprogramma Koloniën van 
Weldadigheid 835 835 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten Energiebesparing Provincie Drenthe 192 130 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten Duurzaamheidsrekening Provincie 
Drenthe/Assen 26 23 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
Gemeenten Energiebesparing Gemeente 
Meppel 33 16 
Totaal liquide middelen 5.483 6.396 
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Overlopende activa 

Overige nog te ontvangen bijdragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen 
Dit betreft de raming van een aantal nog te ontvangen bedragen, die ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening nog niet waren afgewikkeld. De grootste bedragen hebben betrekking opcenten 
motorrijtuigenbelasting december 2016 ad. € 4.455.000,--, de terug te ontvangen BTW n.a.v. de 
aangifte BTW-compensatiefonds ad. 13.039.000,--, de nog te ontvangen rente 2016 m.b.t. 
langlopende leningen ad. 1.373.000,--, het nog te ontvangen bedrag van medefinanciers door 
Prolander ad. 162.000,--, de nog te declareren BTW-bijdrage van de gemeente Coevorden m.b.t. het 
project IGO RSP Coevorden 2016 ad. 176.000,-- en de nog te declareren bijdrage Impuls 
Omgevingskwaliteit aan de provincie Zuid-Holland ad. 108.000,--. 
 
Daarnaast heeft deze post betrekking op vooruitbetaalde subsidies/bijdragen, fractievergoedingen en 
verzekeringspremies/abonnementsgelden 2017. De grootste posten betreffen de deelnemersbijdrage 
voor het eerste kwartaal 2017 voor Prolander ad. € 1.371.000,--, de eerste termijn van de bijdrage 
2017 aan de RUD ad. 428.000,-- en licentiekosten 2017 van diverse softwarepakketten ad. €  
198.000,--. 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 

 Boekwaarde Boekwaarde 
 31 december 2016 31 december 2015 
 € € 
Reserves, gespecificeerd naar:   

– algemene reserve 40.467 53.994 

– bestemmingsreserve 321.837 301.111 
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het 
overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening -131 3.530 
   
Totaal eigen vermogen 362.173 358.635 
 
Een gedetailleerd overzicht van alle reserves is opgenomen aan het eind van deze paragraaf. 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar: 

(x € 1.000,--) 
Saldo 1 

januari 2016 
Vermeer- 
deringen Aflossingen 

Saldo 31 
december 

2016 

Rentelast voor 
het 

begrotingsjaar 
Onderhandse leningen van:      
Overige binnenlandse sectoren      
Stichting Nationaal Groenfonds 100  100  0 
Stichting Nationaal Groenfonds 153  153  0 
Totaal vaste schulden 253  253  0 
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Vlottende passiva 

De vlottende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 1 januari 2016 31 december 2016 Ontwikkeling  
Overige schulden 9.428 8.181 -1.247 
Rekening-courantsaldi 5.293 26.409 21.116 
Totaal 14.721 34.591 19.870 
 
Het openstaande bedrag aan crediteuren, dat onder overige schulden is gerangschikt, is per 
31 december 2016 € 8.181.000,--. In dit bedrag is het crediteurensaldo van Prolander (bedrijf 3 
Drenthe) ad. 188.000,-- opgenomen. Van het totale saldo crediteuren op 31 december 2016 resteert 
per 3 februari 2017 nog € 250.000,--.  
 
De saldi van diverse rekening-courantrekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of 
regionale projecten, waarvoor de provincie de administratie voert. De rekening met het grootste saldo 
betreft de  rekening-courant Aandeelhouders NOM.  Daar staat een bedrag van € 21.401.530,-- 
beschikbaar. Dat bedrag zal door de aandeelhouders van de NOM worden besteed ter stimulering van 
het (innovatieve) MKB in Noord Nederland en staat bij de provincie tijdelijk op de rekening. 

Overlopende passiva 

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die ter 
dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd. 
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

(x € 1.000,--) Saldo 
1 januari 

2016 
Ontvangen 
bedragen 

Onttrekkingen 
i.v.m. 

uitnuttingen 
Vrijgevallen 
bedragen 

Terug 
betalingen  

Saldo  
31 december 

2016 

Europese 
overheidslichamen       
       
Het Rijk       
BDU overig 7.184  7.184    
BDU openbaar vervoer 2.503  2.503    
Bodemsaneringen 2.205     2.205 
Jeugdzorg 18    18  
ISV 3 Geluid 58   57  1 
ISV 3 Bodem 487   487   
Overige Nederlandse 
overheidslichamen       
Regionaal Mobiliteitsfonds 
RSP  12.435    12.435 
Bereikbaarheid Emmen 
Atalanta  1150    1150 
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Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële langlopende verplichtingen 

Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting 
Fiscaal resultaat 2016 0  
Fiscaal van toepassing zijnde 
belastingpercentage 

25% 

(indien compensatie wordt 
verwacht tegen 20%, 
percentage aanpassen) 

Recht op verliescompensatie 0  
 
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen 
Voor zover leningen door de provincie gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per 31 december 2016 opgenomen. 
De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

(x € 1.000,--) Aard 
Oorspronkelij

k bedrag 
Restant 1 

januari 2016 

Saldo 
Restant 31 
december 

2016 

Betalingen 
gedurende 

2016 
Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector 
Drenthe, Garantie 640 640 640 0 
Interprovinciaal Sectorplan 
Grenzenloos werken Garantie 1045 1045 1045 0 
Stichting Nationaal 
Energiebespaarfonds 
(NEF) garantie ‘Expeditie naar 
energieneutraal wonen in Drenthe’. 

Garantie max. 100  max. 100 0 
     0 
Totaal garantstellingen  1.785 1.685 1.785 0 
 
In 2016 zijn geen bedragen betaald uit hoofde van de verstrekte borg- en/of garantstellingen. 
 
Conform artikel 53 Besluit begroting en verantwoording worden hieronder de volgende contracten 
vermeld met een langdurig karakter. 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële 
verplichtingen waaraan de gemeente voor 
toekomstige jaren is verbonden 

Catering 240 
Beveiliging, receptie en telefonie 238 
Drukwerkmachines 360 
Schoonmaak 200 
Autohuur 50 
Autolease 117 
Verzekeringen 221 
Accountantskosten 62 
Gas, water en elektriciteit 270 
Onderhoud hard- en software 1.607 
Totaal 3.365 
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Bestuursakkoord Natuur 
In de periode voorafgaand aan de ILG-periode 2007 – 2013 zijn de door de Dienst Regelingen (thans 
RVO; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken, verplichtingen aangegaan naar particulieren en terrein beherende organisaties voor de 
inrichting en beheer van nieuwe natuur. Daarnaast zijn verplichtingen voor functieverandering 
aangegaan zodat agrarische grond kon worden omgezet naar natuur. Als gevolg van de afronding van 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het aangaan van het bestuursakkoord Natuur zijn deze 
verplichtingen overgegaan de provincies. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor de 
uitfinanciering van de door RVO aangegane verplichtingen, in plaats van het Rijk. Door de Commissie 
Besluit Begroting en Verantwoording is besloten dat de verantwoordingswijze van subsidies die zijn 
verstrekt voor 1-1-2014 ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de jaarlijks uitbetaalde jaarschijf wordt 
verantwoord als last en de resterende verplichting wordt toegelicht onder de niet in de balans 
opgenomen verplichtingen. 
 

Functiewijziging 34.729.109 
Inrichting 158.490 
Agrarisch natuurbeheer 11.562.322 
Natuurbeheer 27.972.826 
Landschapsbeheer 2.825.557 
Totaal 77.248.304 
 
Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van alle reserves en voorzieningen, zie ook paragraaf 
Reserve en voorzieningen. 
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Totaaloverzicht 
bij paragraaf 
reserves en 
voorzieningen           
  Saldo  2016 2016 2016 Saldo  2016 Saldo  2017 2017 
 Omschrijving 31 dec. 2015 Begrote  Begrote  Begrote  31 dec. 2016 Resultaat 31 dec. 2016 Begrote Begrote 

Nummer Algemene Reserves 
 Rente  Vermeerderingen Verminderingen  Voor bestemming 

resultaat reserves  Op reserves  Na bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen 

050001 Reserve voor 
algemene doeleinden 

19.971.921   -  14.700.000  5.271.921   5.271.921    
050002 Saldireserve 

6.819.351   5.662.319  4.786.908  7.694.762   7.694.762    
050005 Risicoreserve  

27.500.000     27.500.000   27.500.000    
Totaal 
algemene 
reserves  54.291.272  -  5.662.319  19.486.908  40.466.683  -  40.466.683  -  -  
           
  Saldo  2016 2016 2016 Saldo  2016 Saldo  2017 2017 

Nummer omschrijving 31 dec. 2015 Begrote  Begrote  Begrote  31 dec. 2016 Resultaat 31 dec. 2016 Begrote Begrote 
 Bestemmingsreserves  

Rente  Vermeerderingen Verminderingen  Voor bestemming 
resultaat reserves  Op reserves  Na bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen 
060111 Reserve monitoring 

voormalige 
stortplaatsen 
(vervallen) 1.129.834    1.129.834  -   -    

060124 Reserve beheer 
vaarweg Meppel-De 
Punt 2.024.123   1.310.465  1.002.000  2.332.588  289.881  2.622.469   602.370  

060150 Reserve versterking 
economische structuur 

7.527.358   1.500.000  1.450.000  7.577.358  953.415- 6.623.943   400.000  
060161 Reserve 

grondwaterheffing 
(vervallen) 376.266    376.266  0   0    

060199 Reserve Investeringen 
verkeer en vervoer 

29.120.912   2.625.229  -  31.746.141   31.746.141   50.011  
060211 Reserve 

vaarverbinding Erica-
Ter Apel 1.093.293    160.000  933.293   933.293    

060214 Reserve achterstallig 
onderhoud & 
verbeteringswerken 
N34 

7.173.081   1.000.000  2.565.894  5.607.187  265.889  5.873.076    
060215 Reserve provinciaal 

aandeel ILG 
11.620.319   11.562.093  15.901.561  7.280.851  491.477  7.772.328   3.222.714  

060218 Reserve Regio 
Specifiek Pakket 

61.440.803  117.352  3.151.246  32.196.375  32.513.026  7.976.563- 24.536.463  325.130  2.094.840  
060221 Financieringsreserve 

109.075.703   7.161.466  55.500.000  60.737.169   60.737.169   933.293  
060222 Reserve Vitaal 

Platteland 
6.629.981   330.000  2.399.750  4.560.231  89.392- 4.470.839    

060223 Cofinancieringsreserve 
Europa 22.820.075   2.533.750  2.321.196  23.032.629  646.882  23.679.511    

060224 Reserve organisatie-
ontwikkeling 

239.195    239.195  -   -    
060225 Reserve opvang 

revolverend 
financieren 5.653.681   4.042.100  95.000  9.600.781  1.151.902- 8.448.879   3.000.000  

060226 Reserve 
financieringsfonds 
Drenthe  4.000.000    4.000.000  -   -    

060227 Reserve natuurbeleid 
34.169.468   44.913.618  11.528.411  67.554.675  3.619.363  71.174.038   15.257.938  

060228 Reserve 
investeringsagenda -   70.000.000  6.100.000  63.900.000   63.900.000    

060229 Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

250.000   355.919  250.000  355.919  486.078  841.997   47.001  
060230 Egalisatiereserve 

voormalige bdu 
verkeer en vervoer -   9.115.271   9.115.271  637.858- 8.477.413   1.146.213  

Totaal bestemmingsreserves 304.344.092  117.352  159.601.157  137.215.482  326.847.119  5.009.560- 321.837.559  325.130  26.754.380  
           

Totalen algemene en 
bestemmingsreserves 358.635.364  117.352  165.263.476 156.702.390 367.313.802  5.009.560- 362.304.242  325.130 26.754.380 
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2017 Saldo 2018 2018 2018 Saldo 2019 2019 2019 Saldo 

Begrote 31 dec. 2017 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2018 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2019 
Verminderingen  Voor 

bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor bestemming 
resultaat reserves  

-  5.271.921     5.271.921     5.271.921  
6.010.436  1.684.326    1.444.326  240.000    120.000  120.000  

 27.500.000     27.500.000     27.500.000  
6.010.436  34.456.247  -  -  1.444.326  33.011.921  -  -  120.000  32.891.921  

          
2017 Saldo 2018 2018 2018 Saldo 2019 2019 2019 Saldo 

Begrote 31 dec. 2017 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2018 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2019 
Verminderingen  Voor 

bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente 
Vermeerde-

ringen Verminde-ringen  
Voor 

bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente 
Vermeerde-

ringen Verminde-ringen  
Voor bestemming 
resultaat reserves  

 -     -     -  

340.000  2.884.839   248.465  340.000  2.793.304   248.465  340.000  2.701.769  

1.000.000  6.023.943   400.000   6.423.943   400.000   6.823.943  
 0     0     0  

-  31.796.152    1.078.485  30.717.667    2.267.662  28.450.005  

933.293  0     0     0  

3.500.000  2.373.076     2.373.076     2.373.076  

1.018.132  9.976.910    2.377.367  7.599.543    2.531.718  5.067.825  
19.439.032  7.517.402  75.174  1.165.580  5.223.941  3.534.215  35.342  5.788.200  4.197.813  5.159.944  

 61.670.462   6.000.000   67.670.462   12.000.000   79.670.462  
2.409.750  2.061.089    1.676.731  384.358    193.750  190.608  
2.321.196  21.358.315    3.533.750  17.824.565    3.533.750  14.290.815  

 -     -     -  
 11.448.879   2.000.000   13.448.879   1.000.000   14.448.879  
 -     -     -  
 86.431.976     86.431.976     86.431.976  

10.280.000  53.620.000    9.015.000  44.605.000    7.535.000  37.070.000  

 888.998   659.251   1.548.249    340.749  1.207.500  
 9.623.626   1.296.510   10.920.136   1.295.939   12.216.075  

41.241.403  307.675.667  75.174  11.769.806  23.245.274  296.275.373  35.342  20.732.604  20.940.442  296.102.877  
          

47.251.839 342.131.913 75.174 11.769.806 24.689.600 329.287.293 35.342 20.732.604 21.060.442 328.994.797 
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  Saldo  2016 2016 2016 Saldo  2016 Saldo  2017 2017 
  31 dec. 2015 Vrijgevallen  Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2016 Resultaat 31 dec. 2016 Vrijgevallen  Toevoegingen  

Nummer Omschrijving  bedragen    Begroot  ten opzichte 
begroting   bedragen   

 Voorzieningen 
middelen derden       -    

072110 Voorziening 
spaarhypotheken 

2.622.866   100.000   2.722.866  212.962- 2.509.904   100.000  
083185 Voorziening 

monitoring 
voormalige 
stortplaatsen   1.129.833  75.000  1.054.833  58.750  1.113.583    

083186 Voorziening 
Grondwaterheffing   1.076.265  700.000  376.265  277.385  653.650   700.000  

Totaal 
voorzieningen 
middelen 
derden  2.622.866  -  2.306.098  775.000  4.153.964  123.173  4.277.137  -  800.000  
 

Voorzieningen ter 
egalisering van 
kosten          

083173 Voorziening groot 
onderhoud 
provinciehuis 1.357.824   398.750  1.225.714  530.860  894.796  1.425.656   398.750  

083177 Voorziening groot 
onderhoud Drents 
Museum 276.622   165.000  216.873  224.749  117.264  342.013   165.000  

083182 Voorziening groot 
onderhoud Depot 
Drents Museum 

59.434   14.043  9.100  64.377  9.100  73.477   14.043  
Totaal voorzieningen ter 
egalisering van kosten 1.693.880  -  577.793  1.451.687  819.986  1.021.160  1.841.146  -  577.793  

 
Voorzieningen 
verplichtingen, 
verliezen en risico's          

083180 Voorziening op 
vordering op 
verkoop 
Vennootschap B.V. 

2.628.972  2.074.077  -  554.895  0   0    
083181 Voorziening 

Algemene 
pensioenwet 
politieke 
ambtsdragers 
(Appa) 8.366.665   290.000  350.000  8.306.665  763.027  9.069.692   290.000  

083183 Voorziening 
financieel risico IAP 
Drenthe 695.516  695.516    -   -    

Totaal voorzieningen 
verplichtingen, verliezen en 
risico's 11.691.153  2.769.593  290.000  904.895  8.306.665  763.027  9.069.692  -  290.000  
Totalen alle voorzieningen 16.007.900  2.769.593  3.173.891  3.131.582  13.280.616  1.907.360  15.187.976  -  1.667.793  
        -    
Saldo reserves en voorzieningen 374.643.263  2.886.945  168.437.367  159.833.972  380.594.418  3.102.200- 377.492.218  325.130  28.422.173  
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2017  2018 2018 2018  2019 2019 2019  
Aanwendingen  31 dec. 2017 Vrijgevallen  Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2018 Vrijgevallen  Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2019 

 Begroot  bedragen    Begroot  bedragen    Begroot  

          
 2.609.904   100.000   2.709.904   100.000   2.809.904  

15.000  1.098.583     1.098.583     1.098.583  

700.000  653.650   700.000  700.000  653.650   700.000  700.000  653.650  
715.000  4.362.137  -  800.000  700.000  4.462.137  -  800.000  700.000  4.562.137  

          

695.191  1.129.215   398.750  470.071  1.057.894   398.750  254.607  1.202.037  

357.565  149.448   165.000  104.196  210.252   165.000  180.785  194.467  

1.160  86.360   14.043  1.189  99.214   14.043  3.015  110.242  

1.053.916  1.365.023  -  577.793  575.456  1.367.360  -  577.793  438.407  1.506.746  
          

 0     0     0  

350.000  9.009.692   290.000  350.000  8.949.692   290.000  350.000  8.889.692  

 -     -     -  
350.000  9.009.692  -  290.000  350.000  8.949.692  -  290.000  350.000  8.889.692  

2.118.916  14.736.853  -  1.667.793  1.625.456  14.779.190  -  1.667.793  1.488.407  14.958.576  
          

49.370.755  356.868.766  75.174  13.437.599  26.315.056  344.066.483  35.342  22.400.397  22.548.849  343.953.373  
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Bij het opmaken van de jaarrekening is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond 
van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening. 
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II.6 Incidentele lasten en baten 
In de Meerjarenraming 2016-2019 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan 
is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2016 te 
zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2016, 
2017, 2018 en 2019 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die 
worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt 
door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de 
Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en 
structureel:  
 
1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie 
jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het 
begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen 
besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten 
worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd. 
 
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige 
(relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op 
activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.  
 
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het 
gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of 
om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van 
minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. 
 
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een 
toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is 
dan 3 jaar. 
 
De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie 
Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het 
gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid 
op dit punt wordt vergroot. Dat is ook nu weer toegevoegd. Tevens zijn ook nu weer de 
decentralisatie-uitkeringen Natuur en Verkeer en Vervoer op verzoek van BZK als structureel 
aangemerkt. 
Incidentele lasten 
Programma 
omschrijving 

Omschrijving post Begroting 2016 Realisatie 
2016 

Verschil 
begroting/ 
rekening 

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 
 Kosten Netwerken Europa 75.000 63.780 11.220 
 Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve 

Europa 
1.000.000 353.118 646.882 

 Totaal incidenteel 1.075.000 416.898 658.102 
 Totaal structureel 2.736.419 2.483.658 252.761 
 Totaal lasten programma 3.811.419 2.900.556 910.863 
Programma 2. Regionale economie 
 Voorzien leningen Incas3 0 2.915.000 -2.915.000 
 Afwikkeling voorgaand jaar, programmabeheer -163.744 -356.658 192.914 
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 Bijdragen in projecten versterking economische 
structuur 

2.391.148 3.639.120 -1.247.972 

 Risicofinanciering MKB 4.000.000 4.000.000 0 
 Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête 32.200 28.194 4.006 
 Gebiedsontwikkeling (GAE) 120.000 116.214 3.786 
 Kennisontwikkeling en goede aansluiting 

onderwijs en arbeidsmarkt 
500.000 687.781 -187.781 

 Afwikkeling voorgaand jaar, arbeidsmarkt 0 -365.620 365.620 
 Projectenbureau Drenthe 200.000 233.103 -33.103 
 Breedband 780.000 1.007.995 -227.995 
 Intensiveren marketing 250.000 415.542 -165.542 
 Afwikkeling voorgaand jaar, toeristisch aanbod 0 -40.393 40.393 

 Intensiveren marketing 250.000 415.542 -165.542 
 Structuurversterking recreatie en 

(zorg)toerisme 
450.000 349.550 100.450 

 Totaal incidenteel 8.809.604 13.045.369 -4.235.765 
 Totaal structureel 6.253.068 6.093.798 159.270 
 Totaal lasten programma 15.062.672 19.139.167 -4.076.495 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
 Onderhoud en verbeteringswerken N34 1.565.894 1.300.005 265.889 
 Intensivering uitvoering fietsnota 500.000 336.539 163.461 
 Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) 100.000 0 100.000 
 Bijdragen in kosten verkeers- en 

vervoersprojecten, OV (BDU) 
0 637.858 -637.858 

 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel 160.000 49.696 110.304 
 Onderhoud wegen en vaarwegen, aandeel 

reserve 
250.000 250.000 0 

 Vaarweg Meppel de Punt, aandeel reserve 1.002.000 1.002.000 0 
 Afwikkeling voorgaand jaar, wegen en 

vaarwegen 
-290.540 -503.285 212.745 

 Bereikbaarheid Emmen Atalanta 5.500.000 116.250 5.383.750 
 Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP 

verbreed) 
10.571.440 10.571.440 0 

 Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 13.014.958 14.184.242 -1.169.284 
 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds 2.548.754 2.618.004 -69.250 
 Verbetering spoor Zwolle Coevorden en 

Emmen 
300.000 66.820 233.180 

 Ruimtelijk Economisch Programma 4.314.861 4.235.000 79.861 
 Totaal incidenteel 39.537.367 34.864.567 4.672.800 
 Totaal structureel 54.178.039 53.673.607 504.432 
 Totaal lasten programma 93.715.406 88.538.174 5.177.232 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 
 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, 

vestigingsklimaat  
0 -89.322 89.322 

 Inzet op specifieke ontwikkelingen 400.000 333.839 66.161 
 Duurzame krimpregeling 500.000 415.291 84.709 
 Afwikkeling voorgaand jaar, Klimaatbestendig 

watersysteem 
0 -9.862 9.862 

 Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan 372.480 372.240 240 
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 Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing 700.000 786.267 -86.267 
 Kader Richtlijn Water 200.000 195.968 4.032 
 Totaal incidenteel 2.172.480 2.004.420 168.060 
 Totaal structureel 1.795.547 1.767.216 28.331 
 Totaal lasten programma 3.968.027 3.771.636 196.391 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 
 Programma klimaat en energie 2.000.000 297.220 1.702.780 
 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 -435.461 435.461 
 Subsidie inzake Green Deal 0 672.150 -672.150 
 Beleidsontwikkeling klimaat en energie 650.000 560.869 89.131 
 RUD projectkosten 382.215 300.164 82.051 
 Uitvoering reguliere milieu taken 100.000 94.489 5.511 
 Afwikkeling voorgaand jaar 0 -15.358 15.358 
 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 149.400 107.815 41.585 
 Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma 

(6.2) 
2.144.000 2.420.799 -276.799 

 Stichting Nazorg stortplaatsen 3.699.579 3.699.579 0 
 Totaal incidenteel 9.125.194 7.702.266 1.422.928 
 Totaal structureel 5.005.516 4.849.725 155.791 
 Totaal lasten programma 14.130.710 12.551.991 1.578.719 
Programma 6. Cultuur 
 Gebiedsontwikkeling Koloniën van 

Weldadigheid 
378.378 674.203 -295.825 

 UNESCO traject 112.500 112.777 -277 
 Afwikkeling voorgaand jaar 0 -97.631 97.631 
 Restauratie Rijksmonumenten 666.685 662.500 4.185 
 RTV Drenthe 237.100 303.900 -66.800 
 Programma cultuureducatie met kwaliteit 325.000 325.013 -13 
 Talentontwikkeling 127.000 233.984 -106.984 
 Innovatie 190.000 192.296 -2.296 
 Kreatief met Krimp 100.000 102.427 -2.427 
 Totaal incidenteel 2.136.663 2.509.469 -372.806 
 Totaal structureel 16.756.789 17.013.975 -257.186 
 Totaal lasten programma 18.893.452 19.523.444 -629.992 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 
 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 -158.309 158.309 
 Vitaal Platteland (Impuls sev) 1.571.000 1.660.392 -89.392 
 Afwikkeling voorgaand jaar 0 -20.272 20.272 
 Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën 50.000 50.000 0 
 Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en 

Landbouw 
250.000 249.660 340 

 Afwikkeling voorgaand jaar 0 -20.048 20.048 
 Sport subsidies 145.000 145.000 0 
 Drenthe beweegt 200.000 199.000 1.000 
 Natuurbeleid 32.008.710 35.571.439 -3.562.729 
 Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur 3.700.000 2.276.944 1.423.056 
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 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 -86.356 86.356 
 Totaal incidenteel 37.924.710 39.867.450 -1.942.740 
 Totaal structureel 12.428.202 12.576.640 -148.438 
 Totaal lasten programma 50.352.912 52.444.090 -2.091.178 
Programma 8. Middelen 
 Afwikkeling voorgaand jaar -82.000 -143.472 61.472 
 Voorzien lening Incas3 0 1.495.000 -1.495.000 
 Administratieve aanpassing RSP reserve 

Mobiliteitsfonds 
0 8.185.937 -8.185.937 

 Bijdrage aan voorziening Monitoring 
voormalige stortplaatsen 

1.129.833 1.129.833 0 

 Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing 376.265 376.265 0 
 Totaal incidenteel 1.424.098 11.043.563 -9.619.465 
 Totaal structureel 52.075.768 51.614.483 461.285 
 Totaal lasten programma, zonder reserves 53.499.866 62.658.045 -9.158.179 

Totaal lasten 
alle 
programma's 
zonder reserve 
mutaties 

 253.434.464 261.527.103 -8.092.639 

Product 8.4 Reserve mutaties 
 Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 1.310.465 1.600.346 -289.881 

 Bijdrage aan saldireserve 5.662.319 5.662.319 0 
 Bijdrage aan reserve versterking economische 

structuur 
1.500.000 1.500.000 0 

 Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 117.352 117.352 0 
 Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 11.562.093 11.562.093 0 
 Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 3.151.246 3.151.246 0 
 Bijdrage aan Financieringsreserve 7.161.466 7.161.466 0 
 Bijdrage aan reserve vitaal platteland 330.000 330.000 0 
 Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 2.533.750 3.180.632 -646.882 
 Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 

financieren 
4.042.100 4.385.198 -343.098 

 Bijdrage aan reserve natuurbeleid 44.913.618 48.532.981 -3.619.363 
 Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 70.000.000 70.000.000 0 
 Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) 

onderhoud wegen en vaarwegen 
355.919 841.997 -486.078 

 Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu 
verkeer en vervoer 

9.115.271 9.115.271 0 

 Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 

1.000.000 1.265.889 -265.889 

 Totaal incidenteel 162.755.599 168.406.790 -5.651.191 
 Reserve Investeringen verkeer en vervoer 2.625.229 2.625.229 0 

 Totaal structureel 2.625.229 2.625.229 0 
 Totaal toevoeging aan reserves 165.380.828 171.032.019 -5.651.191 
Totaal generaal lasten inclusief reserve mutaties 418.815.292 432.559.122 -13.743.830 
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Incidentele baten 
Programma 
omschrijving 

Omschrijving post Begroting 2016 Realisatie 2016 Verschil 
begroting/ 
rekening 

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur 
 Totaal incidenteel 0 0 0 
 Totaal structureel -19.640 -22.768 3.128 
 Totaal baten programma -19.640 -22.768 3.128 
Programma 2. Regionale economie 
 Bijdrage derden in kosten Drentse 

werkgelegenheidsenquête 
-32.200 -28.194 -4.006 

 Afrekening treffen voorziening Sensor Univers 0 -243.098 243.098 

 Overige opbrengsten -695.516 -695.516 0 
 Overige inkomensoverdrachten -2.531.888 -2.589.077 57.189 
 Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan 

vrijetijdssector Drenthe 
-145.745 -127.484 -18.261 

 Totaal incidenteel -3.405.349 -3.683.369 278.020 
 Totaal structureel 0 -1.000 1.000 
 Totaal baten programma -3.405.349 -3.684.369 279.020 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
 Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig -9.687.860 -9.687.860 -0 
 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -57.672 -56.672 -1.000 
 Verkoop van onroerende zaken -23.170 -27.860 4.690 
 Vaarweg Meppel de Punt, aandeel reserve -1.310.465 -1.600.346 289.881 
 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds -4.248.884 0 -4.248.884 
 Totaal incidenteel -15.328.051 -11.372.738 -3.955.313 
 Totaal structureel -4.489.655 -4.287.345 -202.310 
 Totaal baten programma -19.817.706 -15.660.083 -4.157.623 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 
 Opbrengst grondwaterheffing -700.000 -786.267 86.267 
 Totaal incidenteel -700.000 -786.267 86.267 
 Totaal structureel -10.000 -23.011 13.011 
 Totaal baten programma -710.000 -809.278 99.278 
Programma 5. Milieu, Energie & Bodem 
 Bijdrage project Leren voor Duurzaamheid 0 -24.000 24.000 
 Ontvangsten van derden ivm bodemsanering -693.322 -972.031 278.709 
 Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen -3.699.579 -3.699.579 0 
 Totaal incidenteel -4.392.901 -4.695.610 302.709 
 Totaal structureel -200.745 -123.040 -77.705 
 Totaal baten programma -4.593.646 -4.818.650 225.004 
Programma 6. Cultuur 
 Bijdrage provincie Groningen WSF-taken -230.600 -344.600 114.000 
 Totaal incidenteel -230.600 -344.600 114.000 
 Totaal structureel -1.308.872 -1.298.474 -10.398 
 Totaal baten programma -1.539.472 -1.643.074 103.602 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 
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 Uitfinanciering Natuur-overig -6.729.625 -5.798.045 -931.580 
 Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu 
-23.000 -14.963 -8.037 

 Natuurbeleid -8.734.786 -12.873.445 4.138.659 
 Overige opbrengsten -500.000 -582.265 82.265 
 Totaal incidenteel -15.987.411 -19.268.718 3.281.307 
 Totaal structureel -80.000 -85.418 5.418 
 Totaal baten programma -16.067.411 -19.354.136 3.286.725 
Programma 8. Middelen 
 Decentralisatie-uitkering bodemsanering -2.144.561 -2.144.561 0 
 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg -494.185 -494.185 0 
 Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) -2.706.000 -2.706.000 0 
 Luchthavens 2011-2014 -56.437 -56.437 0 
 Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en 

Vervoer 
-1.967.561 -1.967.561 0 

 Decentralisatie-uitkering BRZO -343.493 -343.493 0 
 Decentralisatie-uitkering DuurzaamDoor -100.000 -100.000 0 
 DU Hydrologische maatregelen -941.500 -3.351.740 2.410.240 
 DU Zoetwatermaatregelen -539.480 -539.480 0 
 DU Projectstimulering Interreg V -47.500 -47.500 0 
 DU Erfgoed en ruimte -222.500 -222.500 0 
 DU Vierkant voor Werk 0 -510.000 510.000 
 Totaal incidenteel -9.563.217 -12.483.457 2.920.240 
 Totaal structureel -206.396.463 -206.589.548 193.085 
 Totaal baten programma, zonder reserves -215.959.680 -219.073.005 3.113.325 

Totaal baten alle programma's zonder reserve mutaties -262.112.904 -265.065.364 2.952.460 
Product 8.4 Reserve mutaties 
 Bijdrage van reserve voor algemene 

doeleinden 
-14.700.000 -14.700.000 0 

 Bijdrage van reserve versterking economisch 
structuur 

-1.450.000 -2.403.415 953.415 

 Bijdrage van de saldireserve -4.786.908 -4.786.908 0 
 Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -32.196.375 -40.172.938 7.976.563 
 Bijdrage van reserve grondwaterheffing -376.265 -376.265 0 
 Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - 

De Punt 
-1.002.000 -1.002.000 0 

 Bijdrage van reserve monitoring voormalige 
stortplaatsen 

-1.129.833 -1.129.833 0 

 Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 

-2.565.894 -2.565.894 0 

 Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - 
Ter Apel 

-160.000 -160.000 0 

 Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -15.901.561 -15.410.085 -491.476 
 Bijdrage van Financieringsreserve -55.500.000 -55.500.000 0 
 Bijdrage van reserve vitaal platteland -2.399.750 -2.489.142 89.392 
 Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa -2.321.196 -2.321.196 0 
 Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling -239.195 -239.195 0 
 Bijdrage van Reserve opvang revolverend 

financieren 
-95.000 -1.590.000 1.495.000 



288 

 Bijdrage van Reserve financieringsfonds 
Drenthe 

-4.000.000 -4.000.000 0 

 Bijdrage van reserve natuurbeleid -11.528.411 -11.528.411 0 
 Bijdrage van Reserve investeringsagenda -6.100.000 -6.100.000 0 
 Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu 

verkeer en vervoer 
0 -637.858 637.858 

 Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen 

-250.000 -250.000 0 

 Totaal incidenteel -156.702.388 -167.363.140 10.660.752 
 Totaal structureel 0 0 0 
 Totaal onttrekking aan reserves -156.702.388 -167.363.140 10.660.752 
Totaal generaal baten inclusief reserve mutaties -418.815.292 -432.428.503 13.613.211 
Totaal generaal lasten en baten 0 130.618 -130.618 
          
          
Samenvattend 
Totaal incidentele 
lasten alle 
programma's  264.960.715 279.860.792 -14.900.077 
Totaal incidentele 
baten alle 
programma's  -206.309.917 -219.997.899 13.687.982 
Verschil  58.650.798 59.862.894 -1.212.096 
     
Totaal structurele 
lasten alle 
programma's  153.854.577 152.698.330 1.156.247 
Totaal structurele 
baten alle 
programma's  -212.505.375 -212.430.605 -74.770 
Verschil  -58.650.798 -59.732.275 1.081.477 
Saldo van incidentele en structurele baten en lasten 0 130.619 -130.619 
          
 
De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie. 
Structurele toevoegingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en 
vervoer. Voor 2016 was het begrote grote bedrag € 2.625.229,-- dit bedrag is ook gerealiseerd. Het 
overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het 
eind van het overzicht incidentele lasten. 
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II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke 
en semipublieke sector (WNT) 
De Wet Normering Topinkomens (WNT) handelt over het maximum inkomen van topfunctionarissen. 
Als het gaat om de provinciale organisatie is de conclusie dat geen van onze medewerkers, dus ook 
niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm zoals gesteld in de WNT 
overstijgen. De uitleg van de wet is overigens dat de Directeur-secretaris en de Statengriffier als 
topfunctionaris moeten worden gezien. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 
2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. Het wettelijk 
bezoldigingsmaximum voor het jaar 2016 bedraagt hiermee € 179.000,-- (was vorig jaar € 178.000,--) 
daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris 
vastgelegd. Met deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van 
andere medewerkers – de norm niet. 
 
De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de 
contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de 
provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde 
derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale 
verzekeringspremies) na indexering voor 2016 € 252.000,-- (was vorig jaar € 230.474,--) of een pro 
rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is 
inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 252.000,-- geldt ook voor 
contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes 
maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een 
management-BV en (interim-) arbeidskrachten van adviesbureaus. 
 
De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende 
norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Ten slotte geldt er een bonusverbod, 
tenzij een bonus bij uitzondering is toegestaan op grond van een algemene maatregel van bestuur. 
Variabele beloning 
  
Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende bezoldigingsmaximum over 2016 niet is 
overschreden. De provincie Drenthe heeft hiermee over 2016 voldaan aan de WNT.  
  
Wij hebben aan A.M. van Schreven variabele beloningen toegekend van in totaal € 937,46 en aan 
G.V. Buissink zijn in totaal € 1.022,71 aan variabele beloningen uitbetaald. Deze variabele beloningen 
zijn uitbetaald in het jaar 2016 en hebben betrekking op een variabele inputbeloning en een 
decembergratificatie. Het spreekt voor zich dat deze beloningen op grond van de cao tot de 
mogelijkheden behoren. Bovendien is het van belang op te merken dat deze variabele beloningen niet 
hebben geleid tot een overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Strikt formeel is deze variabele 
beloning niet in overeenstemming met de WNT, maar past deze beloning wel binnen de kaders van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die zijn neergelegd in de brief van 15 
december 2015 met als titel ‘Aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015’. In deze brief 
wordt aangegeven dat het – met het oog op het terugdringen van regeldruk en administratie lasten – 
wenselijk is het verbod op het uitkeren van variabele prestatiebeloningen te schrappen voor zover 
daardoor de bezoldigingsnorm niet wordt overschreden. Hierbij is tevens aangegeven dat bij de 
handhaving niet meer zal worden opgetreden tegen variabele beloningen wanneer die niet leiden tot 
een overschrijding van het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Het betreffende bedrag is opgenomen 
in onderstaande tabel, waarin een toelichting op de bezoldiging van A.M. van Schreven en G.V. 
Buissink zijn opgenomen en zijn aangemerkt als ‘onverschuldigd betaald’. 
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Er heeft geen terugvordering plaatsgevonden van de in 2016 feitelijk betaalde variabele beloningen. 
Dit mede op basis van de eerder genoemde brief van het ministerie van BZK aan de Eerste Kamer 
d.d. 15 december 2015 en het feit dat de toegekende variabele beloning niet heeft geleid tot een 
overschrijding van het voor de betrokken topfunctionarissen geldende bezoldigingsmaximum. Zowel 
de provincie Drenthe als de controlerend accountant zullen een en ander melden bij de minister van 
BZK.  

Voorgeschreven model Bezoldiging topfunctionarissen 

bedragen x € 1 A.M. van Schreven G.V. Buissink 
Functie(s) Directeur-secretaris Statengriffier 
Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte)  1 1 
Gewezen topfunctionaris?² nee nee 
Echte of fictieve dienstbetrekking?³ ja ja 
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? ja/nee ja/nee 
Individueel WNT-maximum⁴ 179.000 179.000 
Bezoldiging   
Beloning 136.252 104.521 
Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 15.055 14.194 
Subtotaal⁴ 151.307 118.715 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -937 -1.023 
   
Totaal bezoldiging 150.370 117.692 
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2015 (in fte)  1 1 
Beloning 137.957 102.014 
Belastbare onkostenvergoedingen  0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 15.846 14.670 
Subtotaal⁴ 153.803 116.684 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 
Totaal bezoldiging vorig jaar 153.803 116.684 
 
1. Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve 
taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende 
orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de 
gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met 
de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. 
2. Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 
januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en 
bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-
topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van 
functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’. 
3. Indien ‘ja’: afzonderlijke bezoldigingscomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal 
honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging 
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(het gaat om een extern ingehuurde functionaris). 
4. waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 
deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in 
kalenderdagen. NB: voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is het bezoldigingsmaximum in 
2016 gelijk aan het bezoldigingsmaximum 2015. 
5. Het subtotaal wordt hier opgenomen inclusief een eventueel onverschuldigd betaald bedrag 
Voor beide topfunctionarissen geldt dat het geldende beloningsmaximum over 2016 niet is 
overschreden. De provincie Drenthe heeft over 2016 voldaan aan de WNT. 
 
Beëindigingsvergoedingen 
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te 
worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt 
ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In 2016 is inzake topfunctionarissen geen 
beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2016 geen beëindigingsvergoeding aan niet-
topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum. 
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III Overige gegevens 
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III.1.1 Investeringen 
Investeringsprojecten 
In 2016 waren er in totaal 84 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (55) 
wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (16), ICT (11) 
en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2016 bedroeg 
€ 11.011.000,-- (in 2015 was dit € 7.442.000,--) 
 
Van de 84 lopende projecten, zijn er 16 in financieel en technisch opzicht geheel in 2016 afgerond. 
Van de afgesloten investeringsprojecten zijn 8 projecten van verkeer en vervoer, 5 van 
wegen/vaarwegen en 2 van ICT en 1 van gebouwen. De begrote totale netto investering van de af te 
sluiten projecten is € 11.518.000,--. Van dit krediet is € 495.000,-- overgebleven. De afgesloten 
verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 437.000,--, de projecten 
wegen/vaarwegen een voordeel van  
€ 0 ,de ICT projecten een nadeel van € 5.000,-- en de projecten gebouwen een voordeel van 
€ 63.000,--.  
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2017 in lagere kapitaallasten, waarbij het 
voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste 
komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.  
 
De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd: 

(x € 1.000,--) Verstrekte kredieten realisatie kredietruimte 
84 lopende investeringsprojecten    
uitgaven 1 januari 2016  16.373  
investeringen 2016  7.168  
totale uitgaven 88.683 23.541 65.142 
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016  3.322  
ontvangen bijdragen 2016  1.507  
totale bijdragen 2016 23.832 4.829 19.003 
totaal netto 64.851 18.712 46.139 
De dit jaar afgesloten 16 projecten    
uitgaven 1 januari 2016  6.627  
investeringen 2016  7.315  
totale uitgaven 14.948 13.942 1.006 
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2016  953  
ontvangen bijdragen 2016  1.965  
totale bijdragen 2016 3.430 2.918 512 
Totaal netto 11.518 11.024 494 
Totaal generaal 76.369 29.736 46.633 
 
Netto investering in 2016 (x € 1.000,--)  
Totale uitgaven 2016 14.483 
Totale inkomsten 2016 3.472 
Netto investering 11.011 
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Kapitaallasten 

De kapitaallasten (x € 1.000,-- ) zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend: 

Programma Budget Realisatie Verschil V/N 
Programma 2. Regionale economie 4.500 4.500 0 - 
Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 8.681.629 8.653.791 27.838 V 
Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 45.129 45.129 0 - 
Programma 6. Cultuur 1.338.457 1.338.457 0 - 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 200.636 200.636 0 - 
Programma 8. Middelen 3.440.303 3.440.302 1 V 
Totaal 13.710.654 13.682.815 27.839 V 
 
De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 3 komen grotendeels ten laste van de 
reserve investeringen verkeer en vervoer. 
Nummer Omschrijving Omschrijving Kosten Opbrengsten restant/ 

tekort 
Af te  

sluiten 
Opmerkingen 

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer 
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006 
6300607 UCSC6 Herinri 

stationsomg Coevorden 
500.000 0 0 500.000 Nee Betreft reservering, 

bestuurlijke afspraken in 
RSP-verband 

  500.000 0 0 500.000   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007 
6300716 OV-vriendelijke 

ontsluiting 
250.000 150.468 0 99.532 Nee Dit project is omgezet in 2 

andere projecten: 
uitbreiding P&R-terrein 
(130.000) en fietsbrug 
Berggierslanden (120.000), 
beide projecten zijn 
uitgevoerd. 
Berggierslanden is al 
afgerekend, maar P&R nog 
niet. 

  250.000 150.468 0 99.532   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008 
6300807 N374/N857 

Reconstructie 
aansluiting 

1.300.000 1.528.746 -253.175 24.429 Ja Project is uitgevoerd en 
afgerekend; samenhang 
met project 6300911 

6300810 Maatregelen Nieuwe 
Amsterdamsestraat 

2.242.412 2.242.412 0 0 Ja Project is uitgevoerd en 
afgerekend 

6300811 Schutstraat Hoogeveen 810.000 455.393 0 354.607 Ja Gem. Hoogeveen voert dit 
project gecombineerd uit 
met project 6312003. We 
stellen voor om het saldo 
van dit krediet toe te 
voegen aan 6312003 en in 
2017 te verwerken. 

  4.352.412 4.226.551 -253.175 379.036   
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Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 
6300907 Bijdrage aan Station 

Emmen-Zuid 
3.018.633 3.018.633 0 0 Ja Project is uitgevoerd en 

afgerekend 

6300909 N48 bijdrage nieuwe 
ontsluitingsweg 
Zuidwolde 

750.000 487 0 749.513 Nee Het project is afgerond. 
Maar met RWS is nog geen 
overeenstemming voor de 
afrekening. Afrekening loopt 
daarom uit naar het 
voorjaar 2017 

6300911 N374; herinr. wegvak 
Borger-Schoonloo, 
afslag Westdorp 

611.482 1.072.002 -250.000 -210.520 Ja Project is uitgevoerd en 
afgerekend in samenhang 
met project 6300807. De 
bijdragen waren te hoog 
geraamd. 

6300924 Maatregelen spoor 
Zwolle-Emmen. 

1.300.000 588.253 -19.200 730.947 Nee Geplande uitvoering tot en 
met 2017. 

6300925 Binnenhavens en 
Vaarwegen voor de 
QuickWins in Coevorden 

700.000 842.095 -567.396 425.301 Nee Afrekening met het 
ministerie van I&M is 
afgerond.Verwachting is dat 
bijdrage voor 
Kornwerderzand nodig is. 

  6.380.115 5.521.471 -836.596 1.695.240   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 
6301007 Aanleg 50 

haltevoorzieningen langs 
prov. Wegen (Kolibri) 

415.695 307.442 -307.442 415.695 Nee In 2017 vinden nog 
aanpassingen aan haltes 
plaats. De bijdragen van 
derden zijn grotendeels al 
ontvangen. 

6301012 N386; Mooi Zo Veilig Zo, 
De Groeve 

425.000 1.415.682 -282.778 -707.904 Nee Project is uitgevoerd. De 
afrekening met de 
gemeente is in 
voorbereiding. Bijdragen 
BDU, WK en gemeente 
moeten nog ontvangen 
worden. Afrekening 
voorjaar 2017 

6301013 N386/N858; rotonde 
Donderen 

575.000 840.143 -375.063 109.921 Ja project is uitgevoerd en 
afgerekend 

6301014 (Fietstellers Mon./An.; 
fietstell./telpunten 

125.000 33.899 0 91.102 Nee Project is in uitvoering. 

  1.540.695 2.597.164 -965.283 -91.187   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011 
6311003 N386; Fietsroute+ Vries-

Zuidlaren, fase 1 
250.000 364.710 -173.721 59.011 Ja Project is uitgevoerd en 

afgerekend 

6311007 PR en Communicatie 100.000 65.500 0 34.500 Nee Er zijn nog verplichtingen 
aangegaan 

6311012 N381; maatregelen 
knooppunt N381/A28 bij 
Beilen 

600.000 2.469.751 -495.868 -1.373.883 Nee Project is uitgevoerd. Er 
moet nog een afrekening 
plaatsvinden voor de 
'grondtegenvaller'. 
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6311013 Studies Spoor, OV, 
Regiotram en Luchtvaart 

350.000 432.769 -110.347 27.578 Nee Project loopt nog door. 

6311014 N386: aanvullende 
maatregelen i.r.m. 
aanleg Rotonde 
kruispunt N386/N858 

100.000 0 0 100.000 Ja Budget project moet in 
samenhang met 6301013 
worden gezien. 

6311015 N375: realiseren 
volledige aansluiting 
Koekangerveld 

500.000 326.984 11.098 161.918 Nee Project is in uitvoering 
Oplevering en afrekening in 
2017. 

  1.900.000 3.659.713 -768.838 -990.875   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012 
6312003 Hoogeveen; 

Stadscentrum, 
reconstructie Schutstraat 

375.000 510.000 0 -135.000 Nee Project is in uitvoering in 
combinatie met project 
6300811. Zie ook voorstel 
bij dat project om krediet 
hieraan toe te voegen. 

6312004 Hoogeveen; 
Stadscentrum, 
herinrichting 't Haagje 
(fase 1 en 

1.400.000 550.000 0 850.000 Nee Project is in uitvoering 

6312005 Investeringspakket Leek-
Roden (MIP bereikb., 
strekken bus aanpassen 
infrastrc.) 

2.115.000 1.092.590 -124.370 1.146.780 Nee Project is in uitvoering 

6312006 Meppel 
Nieuwveenselanden, 
verwijderen rotonde 
N375, aanleg fietstunnel 

1.000.000 7.508 0 992.493 Nee Is nog onderdeel van 
bestuurlijk proces 

6312007 N34 aansluiting Exloo 
"aanleg ongelijkvloerse 
kruising" 

2.500.000 1.533.927 -135.620 1.101.693 Nee Project is in uitvoering 

  7.390.000 3.694.025 -259.990 3.955.965   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013 
6313001 N34 Coevorden Zuid, 

aansluiting 
Klooster/Coevorden 

7.105.095 194.164 0 6.910.931 Nee Bestemmingsplan is 
vastgesteld. Start uitvoering 
in 2018. 

6313002 N34, rondweg Emmen, 
reconstructie kruisingen 

500.000 313.379 0 186.621 Nee Bestemminsplanprocedure 
start in 2017. Wijk 
Delftlanden is vertragende 
factor 

6313003 N391, rondweg Emmen, 
maatregelenpakket op 
basis van studie 

1.600.000 2.888.290 -429.500 -858.790 Nee Project is in uitvoering 

6313005 N371, reconstructie 
Pijlebrug 

1.500.000 891.614 -266.263 874.649 Nee Project is afgerond. 
Afrekening in voorjaar 
2017. 

6313006 Meppel, 
Nieuwveenselanden, 
herinrichting N375 tot 
GOW 

930.000 0 0 930.000 Nee Project is in voorbereiding 

6313007 Meppel, 
Nieuwveenselanden, 
aanleg nw. 
Verbindingsweg 
watertoren-Zomerdijk 

500.000 0 0 500.000 Nee Project is in voorbereiding 
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6313008 Meppel, 
Nieuwveenselanden, 
ontsluiting nieuwe 
invalsweg centrum 
Meppel 

250.000 0 0 250.000 Nee Project is in voorbereiding 

6313010 Eerste fase Transferium 
De Punt 

2.100.000 97.210 -20.000 2.022.790 Nee Planologische procedure 
start in 2017. Start 
uitvoering eind 2018/begin 
2019. 

6313011 Uitbreiding 
Carpoolplaatsen langs 
provinciale wegen 

200.000 72.176 0 127.824 Nee Project is in uitvoering 

6313012 Duurzaam Veilig 
inrichten provinciale 
wegen 

1.500.000 828.368 -32.492 704.124 Nee Project loopt nog door. 

6313013 Optimalisering 
N371/N373 (Norgerbrug) 

5.617.112 110.075 -333.437 5.840.474 Nee Project is in voorbereiding 

  21.802.207 5.395.277 -1.081.692 17.488.622   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014 
6314001 Fietstunnel N 372 - 

Brunlaan 
1.500.000 18.243 -300.000 1.781.757 Nee Bestemmingsplanprocedure 

is in voorbereiding. 

6314003 N34 - Aansluiting 
Klijndijk 

2.650.000 46.829 0 2.603.171 Nee Bestemmingsplanprocedure 
in 2017. 

6314004 Verbeteren fietsstalling 
bij OV-halte Westlaren 

75.000 92.316 -134.280 116.964 Nee De stalling is vol. In het 
project wordt nog 
nagedacht over uitbreiding. 

6314005 N375 Duurzaam Veilig 
inrichten 

750.000 6.018 0 743.983 Nee Project is in uitvoering 

  4.975.000 163.405 -434.280 5.245.875   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015 
6315001 N386, rotonde Tynaarlo 300.000 36.742 0 263.258 Nee Grondaankoop is in 

afrondende fase 

6315002 N391, aansluiting 
Roswinkel 

4.700.000 945.725 -773.871 4.528.146 Nee Project is in uitvoering 

  5.000.000 982.467 -773.871 4.791.404   
Product 3.1 Bereikbaarheid - Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016 
6316001 Onderzoek: 

Beleidsonderzoek en 
metingen Regionale 
bereikbaarheid 

750.000 267.184 -29.290 512.106 Nee Project loopt nog door. 

6316002 Fietssnelweg Assen-
Groningen, westelijke 
kanaaldijk 

1.000.000 19.604 -12.500 992.896 Nee Project is in fase van 
planvoorbereiding. 
Realisatie Groningsdeel 
eind 2017 

6316003 N373 Wegvak 
Norgerbrug0Huis ter 
Heide, incl. 
Domeinenweg en 
Koelenweg. 

1.650.000 30.300 0 1.619.700 Nee Project is in voorbereiding 
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6316004 N34 verdubbeling 
Holsloot – Coevorden 

250.000 266.272 0 -16.272 Nee Project is in fase van 
grondaankopen.  

6316005 N34 verdubbeling 
Emmen-West aansluiting 
N381 

250.000 42.131 0 207.869 Nee Project is in fase van 
grondaankopen.  

6316006 N373 Roden-Roderesch, 
opwaarderen naar GOW 

1.000.000 0 0 1.000.000 Nee Project is in voorbereiding 

6316007 Duurzaam Veilig, 
inrichten provinciale 
fietspaden 

750.000 280.522 0 469.478 Nee Project loopt nog door. 

6316008 N363 oversteek 
Klinkenvlier 

750.000 26.674 0 723.326 Nee Start van uitvoering in 2017. 

6316009 N391 aansluiting met 
N366 (Ter Apel) 

600.000 483.971 -41.963 157.992 Nee Start van uitvoering in 2017. 

6316010 N391 aansluiting 
Emmerschans 

4.500.000 56.689 0 4.443.311 Nee Bestemmingsplanprocedure 
in 2017. 

6316011 N381 Schietbaanweg, 
opheffen oversteek 

125.000 0 0 125.000 Nee Start van uitvoering in 2017. 

6316012 N34 Verkeersplein 
Gieten (korte termijn) 

150.000 47.995 0 102.005 Nee Tot maart 2017 worden 
verkeersregelaars ingezet. 
Daarna evaluatie. 

  11.775.000 1.521.343 -83.753 10.337.410   
Product 3.3 Wegen 
6331101 Bronhouderschap 

Basisregistratie 
Grootschalige topografie 
(BGT) 

78.000 92.111 0 -14.111 Ja Het bijhouden BGT wordt 
een structurele taak die nu 
zijn meegenomen in de 
meerjarenraming van de 
begroting. Het 
investeringsproject kan 
worden afgesloten.  

  78.000 92.111 0 -14.111   
Product 3.4 Vaarwegen 
6331107 Vervanging N371-40750 

Pijlebrug draaibrug uit 
1922 

1.320.000 2.023.725 -423.000 -280.725 Nee Project is technisch gereed, 
maar de BDU bijdrage moet 
nog afgewikkeld worden in 
2017. 

6331111 Vervanging N386-08150 
Oosterbroeksebrug 
Vervanging N386-08150 
Oosterbroeksebrug 
draaibrug (over NWK) uit 
1956 uit 1956 

369.000 371.598 0 -2.598 Ja Project is afgerond. 

6331112 Vervanging N386-13550 
brug Drentsche Aa 
betonbrug uit 1956 

660.000 688.134 0 -28.134 Nee Brug is technisch gereed. 
Er komen nog een paar 
facturen in 2017.  

6331114 Vervanging VHV-40620 
Driftbrug draaibrug uit 
1923 

589.000 588.965 0 35 Ja Project is afgerond. 
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6331115 Vervanging VHV-41405 
Dalerbrug draaibrug uit 
1912 

50.000 50.000 0 0 Nee De Werkzaamheden zijn 
afgerond. De totale kosten 
zullen circa € 113.000 gaan 
bedragen. De 
overschrijding wordt 
veroorzaakt door uitbreiding 
van het project met 
800meter fietspad. Dit is in 
november 2016 besloten. 
We stellen voor de extra 
kosten deels te dekken. 

6331116 Vervanging VHV-43225 
Hesselerbrug draaibrug 
uit 1913 

634.000 635.120 0 -1.120 Ja Project is afgerond 

6331117 Vervanging VHV-45615 
Klenckerbrug draaibrug 
uit 1920 

550.000 342.461 0 207.539 Nee Project is technisch gereed, 
De laatste facturen komen 
in 2017. 

6331118 Vervanging VHV-47170 
Haarbrug draaibrug uit 
1914 

550.000 562.449 0 -12.449 Nee Project is technisch gereed, 
De laatste facturen komen 
in 2017. 

6331119 Vervanging VHV-49010 
Hoolbrug draaibrug uit 
1920 

250.000 266.647 0 -16.647 Nee Project loopt nog door. 

6331122 Vervanging brug 
Wapserveensche Aa (1e 
fin act 2014) 

591.166 573.712 0 17.454 Ja Project is afgerond 

6331601 NWK-16710 Sluis de 
Punt (Houten deuren) 

705.000 174.214 0 530.786 Nee Project ondervindt enige 
vertraging door 
faillissement 
onderaannemer. 
Verwachting is dat de 
deuren toch in 2017 
geplaatst worden.  

6331602 NWK-14340 Sluis Vries 
(Houten deuren) 

705.000 104.639 0 600.361 Nee Project ondervindt enige 
vertraging door 
faillissement 
onderaannemer. 
Verwachting is dat de 
deuren toch in 2017 
geplaatst worden.  

6331603 Vervanging DHV-36100 
Haveltersluis sluisdeuren 

195.000 6.000 0 189.000 Nee Uitvoering is gestart, de 
nieuwe sluisdeuren moeten 
voor 1 april 2017 geplaatst 
worden. Het budget kan 
naar beneden worden 
bijgesteld naar € 170.000,--. 
We stellen voor het restant 
krediet van € 25.000,-- toe 
te voegen aan project 
631115. We zullen dit in 
2017 verwerken. 
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6331605 Vervanging DHV-19860 
Veenesluis sluisdeuren 

195.000 26.876 0 168.124 Nee Uitvoering is gestart, de 
nieuwe sluisdeuren moeten 
voor 1 april 2017 geplaatst 
worden. Het budget kan 
naar beneden worden 
bijgesteld naar € 170.000,--. 
We stellen voor het restant 
krediet van € 25.000,-- toe 
te voegen aan project 
631115. We zullen dit in 
2017 verwerken. 

6331607 Aanleg zonnepark bij het 
wegensteunpunt Rogat 

40.000 0 0 40.000 Nee Project wordt uitgevoerd in 
2017 

  7.403.166 6.414.538 -423.000 1.411.628   
Totaal programma 3. Regionele 
bereikbaarheid en openbaar 
vervoer 

73.346.595 34.418.533 -5.880.477 44.808.538   

Programma 8. Middelen 
8.3 ICT en facilitaire zaken - Provinciehuis 
5281201 Beveiligingsmaatregelen 65.000 25.159 0 39.841 Nee Project loopt nog door in 

2017 
5281401 Werkplekken inhuizing 

voormalige DLG 
medewerkers 

250.000 186.967 0 63.033 Ja Voor de komst van 
Prolander is een inschatting 
gemaakt van de kosten met 
nog veel onzekere factoren. 
Bij de daadwerkelijke 
inhuizing van Prolander is 
praktisch omgegaan met de 
mogelijkheden en deels 
gebruik gemaakt van 
bestaande voorzieningen. 
Daardoor hoefde onder 
andere minder nieuw 
meubilair ingekocht te 
worden. Daarom zijn de 
kosten meegevallen. 

  315.000 212.126 0 102.874   
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning 
5271404 Investeringen ICT 

voormalige DLG 
werkzaamheden 

0 1.866.594 -1.866.594 0 Ja Project was een investering 
ten behoeve van de nieuwe 
organisatie Prolander en is 
in het 1e kwartaal 2016 
afgerond. De bijdrage van 
Prolander is als lening 
opgenomen op de balans 
en wordt in 4 jaar door hen 
afgelost. 

  0 1.866.594 -1.866.594 0   
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening 
5271102 ICT VJN 2011 

basisregistratie 
1.000.000 638.432 0 361.568 Nee Project Loopt door t/m 2018 

5271104  ICT VJN 2011 ZGW 1e 
fase 

410.000 56.829 0 353.171 Nee Ingezet voor proeftuin 
samenwerkinsgomgeving. 
Start in 2017 

5271105  ICT VJN 2011 ZGW 12 
processen 

300.000 0 0 300.000 Nee Ingezet voor proeftuin 
samenwerkinsgomgeving. 
Start in 2017 

5271402 Modernisering GIS 50.000 13.923 0 36.077 Nee Optimalisatie GIS 
infrastructuur in 2017 
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5271606 Vervangingsinvestering 
E-architectuur 

20.000 0 0 20.000 Nee Beschrijven I-Architectuur 
2017- 2020. Project zal eind 
2017 zijn afgerond. 

  1.780.000 709.184 0 1.070.816   
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek 
5270809 Vervanging SAN 

(opslag) 
412.000 71.375 0 340.625 Nee Aanbesteding uitgevoerd in 

2016. Implementatie in 
2017. 

  412.000 71.375 0 340.625   
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken 
5271110  ICT VJN 2011 

telewerken op basis van 
VDI en thuisnet 

100.000 105.104 0 -5.104 Ja Werkplek is begin 2016 
vernieuwd. 

5271401 Vervanging 
telefooncentrale 

280.000 81.845 0 198.155 Nee project is uitgesteld door 
opnieuw aanbesteden 
telefonie PT-2017 

5271616 Zoekfunctie Intranet 60.000 0 0 60.000 Nee Project wordt ingezet voor 
zoekfunctie 
samenwerkingsomgeving. 

  440.000 186.948 0 253.052   
8.3 ICT en facilitaire zaken - Hard- en software ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control 
5271106  ICT VJN 2011 I-beleid 

en architectuur 
75.000 18.190 0 56.810 nee Project loopt door in 2016 

  75.000 18.190 0 56.810   
Totaal programma 8. Middelen 3.022.000 3.064.417 -1.866.594 1.824.177   
Totaal generaal 76.368.595 37.482.951 -7.747.071 46.632.715   
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III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte) 
Organisatie-eenheid/afdeling Sterkte Sterkte  
(zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat) ultimo 2015 ultimo 2016  
 (incl. Inhuur) Bezetting Waarvan 
  totaal Inhuur 
Ondersteuning    
Concern-managementteam 6 6 1 
Bestuur en Concernzaken 22 21 3 
Communicatie (incl. KCC) 22 23 7 
Bestuursservice en Gebouwen 24 23  
Documenten 16 16  
Secretariaten 16 17 1 
Informatie en automatisering 28 27  
Financiële en Personele ondersteuning 22 21 4 
Financieel en Personeel beleid 21 22 3 
Subsidie en inkoop 17 19 2 
Totaal hulpkostenplaatsen 192 195 21 
Beleid    
Projecten Wegen en Vaarwegen 19 20  
Assetmanagament Wegen en vaarwegen (BPWV) 14 9  
Omgeving en Beheer Wegen en Vaarwegen 43 38  
Economie 20 26 1 
Verkeer en vervoer 17 17 1 
Milieu bodem en energie 26 26 2 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 17 18  
Natuur en Water 25 23  
3P team (voorheen programma en projectmanagement) 11 14 1 
Ruimtelijke Ordening 16 15 1 
Plattelandsontwikkeling 19 19  
Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 19 21  
Totaal hoofdkostenplaatsen 245 246 6 
Totaal bezetting ambtelijke GS organisatie  437 441 27 
Statengriffie 8 8 0 
Totaal bezetting organisatie 445 449 27 
Doelgroepen    
BBL 2 6 6 
Drentalenten 6 0 0 
Kwaliteitsimpuls 4 0 0 
Stagairs overig 4 8 1 
Arbeidsgehandicapten 0 5 5 
Herplaatsen/Regelingen 1 0 0 
Groen voor Grijs 0 5 1 
Totaal doelgroepen 17 24 13 
Totaal bezetting organisatie incl doelgroepen 462 473 40 
Politieke organisatie    
Provinciale staten 41 41  
Gedeputeerde staten 4 4  
Commissaris van de Koning 1 1  
Totaal politieke organisatie 46 46  
Totaal 508 519 40 
Noordelijke Rekenkamer 6 6 0 
Prolander i.o. 62 0 0 
Totaal 576 525 40 

 
bron: Output Personeelsinformatiesysteem van 12 december 2016. 
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De bezetting van de ambtelijke organisatie is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dat komt 
omdat we in 2016 extra hebben ingezet om de uitvoering van de collegeprioriteiten op gang te 
brengen. Financieel hebben we dat per saldo binnen de totale loonsom kunnen realiseren, onder 
andere door de ontvangst van hogere detacheringsinkomsten (circa 11 fte). 
 
Wij blijven sturen op de kwantitatieve omvang van de formatie conform de afspraken met PS. 
 

III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen 
In het Besluit begroting en verantwoording is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen 
van een jaarlijks vergelijkbaar volume een onderdeel van de uiteenzetting over de financiële positie in 
de jaarrekening zijn. Wij beschrijven het verloop van deze verplichtingen ten opzichte van de 
begroting. 
 
Vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) 
De totale lasten van de vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) hebben in 2016 € 1.501.469,-- 
bedragen. Deze vergoeding geldt totdat werknemers uit dienst treden. 
 
Pensioenen/wachtgelden 
Er zijn per eind december 30 uitkeringsgerechtigden. Dat betreffen pensioen ontvangende ex-leden 
van gedeputeerde staten en/of nabestaanden (20) en overige slapers en actieven (10). Daarnaast zijn 
er per ultimo 2016 geen ex-gedeputeerden die wachtgeld ontvingen. In 2016 zijn de uitgaven voor 
pensioenen € 367.879,-- geweest en de wachtgelden bedroegen € 48.811,--. De rentetoevoeging aan 
de Appa voorziening bedroeg € 800.000,--. 
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III.1.4 Rapportage Wet Dwangsom 
Achtergrond 
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden en 
vervangt de provinciale Verordening dwangsom. De wijzigingen zijn onder andere: 
- uitbreiding van de gronden voor het opschorten van de beslistermijn 
- schriftelijke bevestiging aan de aanvrager in geval van beëindiging opschortingsperiode 
- de bedragen en looptijd zijn gewijzigd 
- de dwangsom mag niet verrekend worden met eventuele openstaande rekeningen van de 
aanvrager bij de provincie 
 
Per 1 oktober 2016 is de wetgeving met betrekking tot de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
gewijzigd. Per deze datum treedt de wet tegen misbruik van de WOB in werking en kan er geen 
dwangsom meer worden opgelegd bij overschrijding van de termijnen.  
 
Hier treft u de rapportage aan. De tabel geeft een overzicht over analoge en digitale brievenstroom 
van de provincie als totaal. Hieruit en uit een daartoe in de ambtelijke organisatie gemaakte analyse 
komt het volgende beeld naar voren: 
 
Hoeveelheid geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom 
Van de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 totaal geregistreerde ingekomen stukken  
(6.777 stuks) had 18,15% (1.230 stuks) het risico van dwangsom in zich. Bij stukken met risico van 
dwangsom valt bijvoorbeeld te denken aan een aanvraag voor een subsidie of vergunning, een 
gedoogbesluit, een verzoek tot handhaving of een bezwaarschrift. In 2016 is voor het eerst ook de 
digitale brievenstroom uitgesplitst. De verdeling van het aantal stukken met risico van dwangsom is als 
volgt: Beheer Wegen en Vaarwegen:  8,7%, Documenten: 2,8%, Vergunning, RUD Milieu: 3,8%, 
Toezicht en Handhaving (VTH): 1,2%,  Bestuur & Concernzaken: 1,81%.  
Bij de digitale stukkenstroom is de verdeling van de stukken met risico van dwangsom als volgt: P-
Dossier: 3,6%, Programmatische Aanpak stikstof(PAS): 9,9%, subsidieverlening: 63,2%, Vuurwerk: 
1,2%, Wet Openbaarheid Bestuur: 2,3%. De rest % is verdeeld over de overige teams. Het proces 
subsidieverlening springt hier uit omdat het team subsidies & Inkoop inmiddels voor een groot aantal 
team de afhandeling van de subsidies verzorgt. 
 
Afhandeling stukken met risico van dwangsom  
In totaal is van de geregistreerde en afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom 64,4%  
(in aantal 792) tijdig afgehandeld. 7,3% van de stukken ( in aantal 90) is te laat afgehandeld.   
Voor de organisatie als totaal hadden van de te laat afgedane stukken 20 % (in aantal 18) een 
termijnoverschrijding van meer dan 8 weken.  
 
Toelichting op termijnoverschrijdingen 
De meeste termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden bij de teams, Subsidies en Inkoop, 
Documenten, Bestuur en Concern zaken, Vergunning Toezicht en Handhaving, 
Natuurbeschermingswet en P-Dossiers. Op deze beleidsterreinen komen ook verreweg de meeste 
stukken met risico van dwangsom binnen. De termijnoverschrijdingen betreffen afwikkeling van 
‘complexe zaken’ waarbij  vaak ‘veel overleg’ nodig is. Verreweg het grootste deel van de 
termijnoverschrijdingen zijn kleine overschrijdingen die vaak het gevolg zijn van ‘niet juiste prioritering’. 
De termijnoverschrijdingen bij ‘documenten’  zijn feitelijk geen overschrijdingen maar het betreft 
bezwaarschriften die na afhandeling op naam van team Documenten zijn gezet. Deze worden 
periodiek verzameld en later aangeleverd, en daarmee administratief niet tijdig verwerkt. 
 
Ingebrekestellingen en dwangsommen 
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In 2016 zijn er 3 ingebrekestellingen ontvangen (in 2015 waren dat er 4).  2 dwangsommen aan 1 
persoon voor stukken binnen het team Financiële Personele Organisatie, 1 dwangsom binnen het 
team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en 1 t.g.v. een te laat afgehandelde WOB 
verzoek. Dat er dwangsommen bij P-Dossiers zijn betaald heeft als reden dat er naast de complexiteit 
van de casus, men er in geslaagd is om een voor beide partijen goede oplossing te vinden. Dit heeft 
extra tijd gevraagd. Bij het team VTH was er sprake van hoge werkdruk en andere prioritering. 
 
Evaluatie 
Gelet op de wijziging in de wetgeving zijn wij van plan de wijze van verantwoorden aan te passen. 
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NOOT 1:  
Voor de hele rapportage geldt: de getallen kunnen ook stukken betreffen die weliswaar in de 
rapportageperiode zijn afgedaan of nog openstaan, maar die voorafgaand aan de rapportageperiode 
zijn ingekomen.                 
    
NOOT 2:  
Het betreft hier het % stukken dat tijdig c.q. te laat na de in wet- of regelgeving gestelde termijn  
is afgehandeld. Het % betreft het gedeelte van het aantal geregistreerde afgedane ingekomen stukken 
met risico van dwangsom (zie 4e kolom).       
       
NOOT 3:  
Een aanvrager van een beschikking kan binnen 6 weken nadat de termijn voor het geven van de  
beschikking is verstreken en er geen beschikking is gegeven, een schriftelijke ingebrekestelling 
sturen. De provincie heeft dan nog 2 weken de tijd alsnog een beschikking te geven. Gebeurt dit niet, 
dan is dwangsom verschuldigd. 
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III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA) 
In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het rijk aan dat van 
een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het rijk gelden ontvangen, 
verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Door de afname van het aantal specifieke 
uitkeringen vanuit het Rijk neem het aantal regelingen waarover verantwoording moet worden 
afgelegd navenant af. Over 2016 worden 2 regelingen verantwoord via deze rapportage. 
 
Het opgenomen overzicht is het door het rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn 
gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers aansluiten op de 
provinciale administratie, waardoor de administratieve lasten worden beperkt. In IPO-verband is 
afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse 
regelingen, waarover de provincies weer naar het rijk moeten verantwoorden. Over 2016 dienen 
Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 2 regelingen te verantwoorden te weten de Brede 
doeluitkering Verkeer en Vervoer en Regionale mobiliteitsfondsen (RSP). 
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017 
I&
M 

E27 Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer 
 
Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art. 10) 
 
Provincies 

Eindsaldo/-reservering 
(jaar T-1) 

Terugbetaling 
door derden 
vanuit BDU-
bijdrage 
verstrekte 
middelen in (jaar 
T) 

Besteding (jaar T) Correctie over 
besteding (T-1) 

Eindsaldo/-
reservering (jaar 
T) 

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

  Indicatornummer: E27 / 
01 

Indicatornummer: 
E27 / 02 

Indicatornummer: 
E27 / 03 

Indicatornumm
er: E27 / 04 

Indicatornumme
r: E27 / 05 

  € 8.662.017  € 0  € 14.171.806  € 0  € 0  
I&
M 

E28
B 

Regionale 
mobiliteitsfondsen 
(Zuiderzeelijn) SiSa 
tussen 
medeoverheden 
 
Beschikking of 
overeenkomst van 
Samenwerkingsverba
nd Noord Nederland 
met provincies obv 
convenant tussen 
Rijk en 
Samenwerkingsverba
nd Noord Nederland 
voor Regiospecifiek 
Pakket Zuider 

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer 
en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinform
atie 

Gerealiseerd 
Ja/Nee 

Besteding (jaar T) 
ten laste van 
SNN 

Overige 
bestedingen 
(jaar T) 

Te verrekenen 
met SNN 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

Indicatornummer: E28B 
/ 01 

Indicatornummer: 
E28B / 02 

Indicatornummer: 
E28B / 03 

Indicatornumm
er: E28B / 04 

Indicatornumme
r: E28B / 05 

  1 UP-10-03055 Nee € 0  € 0  € 0  
2 UP-10-21307 Nee € 0  € 0  € 0  
3 UP-11-15071 Nee € 3.384.064  € 0  € 0  
4 UP-12-06690 Nee € 6.211.276  € 0  € 0  
5 UP-13-10546 Nee € 4.589.681  € 0  € 0  
6 UP-16-25836 Nee € 0  € 0  € 0  

   Kopie 
beschikkingsnummer 

Toelichting Eindverantwoordi
ng Ja/Nee 
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   Aard controle n.v.t. Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t.   

   Indicatornummer: E28B 
/ 06 

Indicatornummer: 
E28B / 07 

Indicatornummer: 
E28B / 08 

  
  1 UP-10-03055 Geen bestedig in 

2016 Nee   
  2 UP-10-21307 Geen bestedig in 

2016 Nee   
  3 UP-11-15071 Coevorden 

stationomgeving, 
spoorbrug en 
spoorboog 

Nee   
  4 UP-12-06690 Coevorden 

stationomgeving, 
spoorbrug en 
spoorboog 

Nee   
  5 UP-13-10546 Coevorden 

stationomgeving, 
spoorbrug en 
spoorboog 

Nee   
  6 UP-16-25836 Geen besteding 

in 2016 Nee   
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III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden 
Commissaris van de Koning Portefeuille 
Henk Brink als 1e loco CdK Openbare orde en veiligheid  
 Kabinetszaken  
Gedeputeerde Portefeuille 
Henk Brink (VVD) Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen  
 Samenwerking in Noord-Nederland  
 Economie  
 Verkeer en vervoer  
 Wegen en vaarwegen  
 Recreatie en toerisme  
 RSP Coevorden  
 Dagelijks Bestuur SNN  
 Aandeelhouderschap NOM  
 1e loco CdK 
  
Cees Bijl (PvdA) Financiën  
 Facilitaire zaken  
 Communicatie 
 Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark  
 Duitslandagenda  
 IPO  
 Water en waterschappen  
 Aandeelhouderschap GAE en WMD  
 Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE  
 Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt  
 TT-ontwikkeling  
 Archiefinspectie  
 Wonen  
 Vergunningverlening/RUD  
 Eigenaarsrol Prolander  
 2e loco CdK  
  
Henk Jumelet (CDA) Landbouw en agribusiness  
 Vitaal platteland  
 Agenda voor de Veenkoloniën  
 Breedband  
 Natuur en landschap  
 Sport en welzijn  
 Bestuurlijke verhoudingen en toezicht gemeentefinanciën  
 Handhaving  
 Opdrachtgeversrol Prolander  
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 Onderwijs (v.w.b. de sector HBO)  
 Informatisering  
 Automatisering  
 3e loco CdK  
  
Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) Ruimtelijke ordening  
 Klimaat en energie  
 Milieu, lucht en bodem  
 RSP Emmen en Assen  
 Dagelijks Bestuur SNN  
 Personeel en organisatie  
 Europa en internationalisering  
 4e loco CdK  
Directeur-secretaris  
Annet van Schreven Algemeen directeur  
 Provinciesecretaris 
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III.1.7 Zetelverdeling 
Zetelverdeling Provinciale Staten Drenthe Huidige periode 
PvdA 7 
VVD 7 
CDA 6 
SP 5 
PVV 5 
ChristenUnie 3 
GroenLinks 2 
D66 4 
50 Plus 1 
Sterk Lokaal 1 
 41 
  
Zetelverdeling college van Gedeputeerde Staten  
PvdA 1 
VVD 1 
CDA 1 
ChristenUnie 1 
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III.1.8 rapportage Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Toelichting 

De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke 
medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als 
toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. 
Bijgaand een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering 
van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft. Dit 
overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd 
met de gemeenten.  
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Toelichting bij integraal overzicht IBT 
 
Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke 
medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als 
toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is 
een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van 
medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft *.  
 
Uitgaan van oordeel provincie 
Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de 
gemeenten.   
 
Eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de provincie zijn meegewogen 
Bij het oordeel van de provinciale toezichthouders zijn eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de 
provincie, bijvoorbeeld van inwoners, over de uitvoering van de wet- en regelgeving door de gemeenten waar 
nodig meegewogen.   
 
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor 
vereiste intensiteit van toezicht 
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin 
de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en 
voor de vereiste intensiteit van toezicht. 
 

·   
Groen   : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het 
betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht. 
 

·  
Oranje : voldoende/matig; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de 
wet- en regelgeving op het betreffende     
               toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; gemiddelde 
intensiteit van toezicht. 
 

·  
Rood : onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en 
regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van 
               toezicht. 
 

Als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale toezichthouder geen 
afgewogen oordeel heeft kunnen vellen omdat de betreffende gemeente de vereiste informatie, 
conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd bij de provincie. Zie 
hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig en/of volledig aanleveren van de 
informatie.  
 
Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel 
Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald 
toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop. Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke 
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sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel 
blanco is. 
Gemeente Toezichtdomein waarop  

gemeente het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ 
krijgt of waarbij een cel blanco is (Met 
tussen haakjes O (= oranje) of R (= rood) 
voor beoordelingskleur of B (=blanco) 
voor blanco cel) 

Toelichting  

Aa en Hunze Archief (O) Een nauwkeurige aanduiding zou “matig tot goed” zijn, conform de 
eigen beoordeling van de gemeente. 

Assen Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Borger-Odoorn Ruimtelijke ordening (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. Het 

bestemmingsplan Buitengebied is niet geactualiseerd en dat vinden 
wij een nadeel. 

Borger-Odoorn Huisvesting statushouders (O) De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de 
huisvesting van statushouders wordt over twee 
taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 
31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is 
ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane 
situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar 
toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt 
(Fase 2 interventieladder). Op basis van de resultaten in de 1ste 
helft van 2016 is bestuurlijk overleg gevoerd. 

Borger-Odoorn Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Coevorden Omgevingsrecht (O) Er is een concept-programma VTH. Ook is er een (ambtelijke) 

zelfevaluatie. Inzicht in verslag is gedeeltelijk. 
Coevorden Huisvesting statushouders (O) De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de 

huisvesting van statushouders wordt over twee 
taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 
31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is 
ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane 
situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar 
toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt 
(Fase 2 interventieladder). De taakstelling voor de 1ste helft van 
2016 is inmiddels weer gehaald, waarbij er ingelopen wordt op de 
achterstanden. 

Coevorden Archief (O) Minder dan de eigen beoordeling van de gemeente, onder andere 
omdat teveel verbeteringen vooruit worden geschoven. 

De Wolden Archief (B) Geen toezichtinformatie ontvangen voor het moment van 
beoordeling. De toezichtinformatie is overigens inmiddels wel 
toegestuurd. 

Emmen Omgevingsrecht (B) Geen verslag en zelfevaluatie/vragenlijst ontvangen. 
Emmen  Monumenten (B) Geen toezichtinformatie ontvangen.  
Emmen  Huisvesting statushouders (O) Begin 2015 is er bestuurlijk overleg geweest met deze gemeente. 

Hierbij is afgesproken dat de gemeente een Plan van Aanpak 
opstelt waarin zij aangeeft welke stappen de gemeente zal 
ondernemen om op 1 juli 2017 de taakstelling te hebben gehaald, 
waarbij alle achterstanden zijn weggewerkt (Fase 3 
interventieladder). 

Emmen Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Hoogeveen Archief (B) Geen toezichtinformatie ontvangen voor het moment van 

beoordeling. De toezichtinformatie is overigens inmiddels wel 
toegestuurd. 

Meppel Huisvesting statushouders (O) Begin 2015 is er bestuurlijk overleg geweest met deze gemeente. 
Hierbij is afgesproken dat de gemeente een 2de kans termijn krijgt 
om de taakstelling op 1 januari 2017 te hebben behaald (Fase 3 
interventieladder). De gemeente heeft hier in 2016 reeds aan 
voldaan. 

Meppel Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
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Midden-Drenthe Huisvesting statushouders (O) De gemeente heeft in 2015 beide taakstellingen (de opgave voor de 
huisvesting van statushouders wordt over twee 
taakstellingsperiodes verdeeld, namelijk 1 januari - 1 juli en 1 juli - 
31 december) niet gehaald waardoor er een achterstand is 
ontstaan. Er is bestuurlijk aandacht gevraagd voor de ontstane 
situatie waarbij is aangegeven dat de provincie haar 
toezichtinstrumentarium inzet als er geen verbetering optreedt 
(Fase 2 interventieladder). De taakstelling voor de 1ste helft van 
2016 is inmiddels weer gehaald, waarbij er wordt ingelopen op de 
achterstanden. 

Midden-Drenthe Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Noordenveld Ruimtelijke ordening (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Noordenveld Archief (O) Informatie te laat ontvangen. Conform de eigen (voorlopige) 

beoordeling van de gemeente. 
Tynaarlo Ruimtelijke ordening (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente.  
Tynaarlo Omgevingsrecht (B) Geen verslag en zelfevaluatie/vragenlijst ontvangen. 
Tynaarlo Archief (O) Conform de eigen beoordeling van de gemeente. 
Westerveld Archief (O) Informatie te laat ontvangen. Conform de eigen (voorlopige) 

beoordeling van de gemeente.  
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Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste 
informatie conform informatiearrangement  
 
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het 
informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente  
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende 
gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of 
volledig heeft aangeleverd bij de provincie. 
 

·   
Groen   : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd. 
 

·  
Oranje : voldoende/matig; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig of niet volledig 
aangeleverd. 
 

·  
Rood : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd. 
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III.1.9 Afkortingenwijzer 
AB algemeen bestuur 
ASV Algemene subsidieverordening 
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders 
Awb Algemene wet bestuursrecht 
BBV Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 
BDU brede doeluitkering 
BKV beeldende kunst en vormgeving 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BOAG brede overleg- en adviesgroep 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 
CAB Change Advisory Board  
CBM Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CHW cultuurhistorische waardenkaart 
CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
CoE Centre of Expertise 
CROW 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
verkeerstechniek 
CvdK Commissaris van de Koning 
CBB collectief vraagafhankelijk vervoer 
CPO collectief particulier opdrachtgeverschap 
DB dagelijks bestuur 
DBL Drentse Bedrijfslocaties, Stichting 
DLG Dienst Landelijk Gebied 
DU Decentralisatie Uitkering 
DURP digitale uitwisseling ruimtelijke plannen 
ECB Europese Centrale Bank 
EGF European Globalisation Fund 
EHK essentiële herkenbaarheidskenmerken 
EHS ecologische hoofdstructuur 
EL&I Economie, Landbouw en Innovatie, Ministerie van 
FBE faunabeheereenheid 
FFW Flora- en Faunawet 
GAE Groningen Airport Eelde 
GGOR gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem 
GS Gedeputeerde Staten 
HR human resource 
HTSM High Tech Systemen en Materialen 
IAD Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 
IBT Interbestuurlijk toezicht 
IenM Infrastructuur en Milieu, ministerie van 
IGGD Integraal groen gebiedsplan Drenthe 
ILG Investeringsbudget landelijk gebied 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
IPO Interprovinciaal Overleg 
IPR InvesteringsPremieRegeling 
ISP Integraal structuurplan 
ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 
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iWSR instrumentarium Watersysteemrapportage 
IWV Interprovinciaal Werkgeversverband 
IZR Interprovinciale ziektekostenregeling 
KO Koninklijke onderscheidingen 
KRW Kaderrichtlijn Water 
LGR landelijk grondwaterregister 
LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van 
LZV Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie  
MEP Meerjarenexploitatieprogramma 
m.e.r. milieu-effectrapportage 
MFD Milieufederatie Drenthe 
MFD multifunctioneel dienstencentrum 
MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
MIRT Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport 
MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma 
MOP meerjarenonderhoudsplan 
MRB motorrijtuigenbelasting 
MUP-VV Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 
NaVoS nazorg voormalige stortplaatsen 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 
NBW Natuurbeschermingswet 
NME natuur- en milieueducatie 
NMP Nationaal Milieubeleidsplan 
NNGB Nederlandse norm gezond bewegen 
NOA Noordelijke ontwikkelingsas 
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
NRK Noordelijke Rekenkamer 
NSW Natuurschoonwet 
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma 
NVD netwerk veilig Drenthe 
NWW niet-werkende werkzoekenden 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van 
OKI onderwijs en kennisinfrastructuur 
OOV openbare orde en veiligheid 
ov openbaar vervoer 
PCC Provinciaal Coördinatiecentrum 
pMJP provinciaal Meerjarenprogramma 
POP Provinciaal omgevingsplan 
POV Provinciale omgevingsverordening 
PPM Programma- en Projectmanagement 
PS Provinciale Staten 
PUP Provinciaal uitvoeringsprogramma 
PUVV Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer 
PvA plan van aanpak 
PvE programma van eisen 
PVVP Provinciaal verkeers- en vervoersplan 
RAO Regionaal ambtelijk overleg 
RBO Regionaal bestuurlijk overleg 
Regis Regionaal geohydrologisch informatiesysteem 
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ROT Regionaal Operationeel Team 
RPC Rijksplanologische Commissie 
RSP Regiospecifiek Pakket 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst 
Ruddo Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden 
RvC Raad van Commissarissen 
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RVT Raad van Toezicht 
SAN Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
SDE Stimulering-duurzame-energieproductie 
SHN Samenwerking Handhaving Drenthe 
SISA Sisa Single information single audit 
SLB Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 
smb strategische milieubeoordeling 
SN Subsidieregeling natuurbeheer 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
SOL Subsidieverordening onderhoud landschapselementen 
SOM stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van 
TJS Tienjarenscenario 
UILN-N Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland 
UvW Unie van Waterschappen 
VDG Vereniging Drentse Gemeenten 
VES versterking economische structuur 
VHR Vogel- en Habitatrichtlijn 
VIA Versneller Innovatieve Ambities 
Vigep verbindingsoefening gemeenten en provincies 
VINEX Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
VTB vliegende teambrigade 
VVBD Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van 
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wav Wet ammoniak en veehouderij 
WBB Wet bodembescherming 
Wet fido Wet financiering decentrale overheden 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 
WiDD Welkom in Digitaal Drenthe 
WILG Wet inrichting landelijk gebied 
WKO warmte-/koudeopslag 
Wm Wet milieubeheer 
WMD Waterleidingmaatschappij Drenthe 
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
WOK werk, onderwijs en kennisinfrastructuur 
Wro Wet op de ruimtelijke ordening 
WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
WWI Wet werk en inkomen 
WWZ wonen, welzijn en zorg 
ZVW Ziekte Verzekering Wet  
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III.2 Controleverklaring accountant 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: Provinciale Staten van de provincie Drenthe 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de provincie Drenthe te Assen gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de provincie 
Drenthe op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV); 
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
provinciale verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader welke bij besluit van 9 november 
2016 is vastgesteld door Provinciale Staten. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
het overzicht van baten en lasten in de rekening over 2016; 
de balans per 31 december 2016; 
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen; en 
de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het 
controleprotocol dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 9 november 2016 en de Regeling 
Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de provincie Drenthe zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op € 4.269.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor 
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves 
bedraagt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  
 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 
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Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016. 
 
Wij zijn met Provinciale Staten overeengekomen dat wij aan Provinciale Staten tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven € 426.900 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit: 
het voorwoord, inleiding, kerngegevens en de investeringsagenda; 
het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording omtrent de speerpunten en de paragrafen; 
de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Provinciewet en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor de 
jaarrekening 
Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van Gedeputeerde 
Staten is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder provinciale 
verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader welke bij besluit van 9 november is vastgesteld 
door Provinciale Staten. 
In dit kader is het college van Gedeputeerde Staten tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het college van Gedeputeerde Staten noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Provinciale Staten is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Provinciewet 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de 
provincie. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 



328 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 9 
november 2016, de Regeling Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de provincie; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het college van Gedeputeerde Staten en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen en; 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 
Wij communiceren met Provinciale Staten onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Groningen, 6 april 2017 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. D.E. Engwerda RA 
  



329 

III.3 Bestemming van het resultaat 
Wij stellen voor een bedrag van min € 1.774.949,-- te verrekenen met de Reserve voor algemene 
doeleinden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd: 
 
· Het resultaat over 2016, bedraagt:      - € 5.140.179,-- 
· Wij onttrekken aan diverse reserves per saldo een bedrag van:  -  € 5.009.561,-- 
· Dan komen we uit op een bedrag van:     -     € 130.618,-- 
 
· Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2017 voor van in totaal: - € 2.168.151,-- 
· Wij corrigeren overschreden budgetten die eerder zijn overgeheveld met:      € 523.820,-- 
Totaal te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden:  - € 1.774.949,-- 
 
De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht. 
 
Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen 
groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
rekening 2016 opgenomen. Conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan 
begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage 
over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op 
€ 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van 
meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd 
aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van 
interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen 
worden bij de 3e Bestuursrapportage 2016). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het 
onderdeel: Wat heeft het gekost? 

Omschrijving 
Saldo 

programma 
Toelichting 

nodig? Bedrag 
Voordeel / 

nadeel 
Resultaat 
behaald 
(ja/nee) 

Oorzaak 
overwegend 
(intern/extern 

Hoogte bedrag 
beïnvloedbaar 

(ja/nee) 
Saldo na 

verrekening 
reserves 

Programma 1. Kwaliteit openbaar 
bestuur 913.991 ja      267.109 
Kwaliteit van dienstverlening   58.571 V ja intern ja  

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)   98.538 V ja extern nee  
Cofinanciering Europa   646.882 V nee extern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   110.000 V     
Programma 2. Regionale 
economie -3.797.475 ja      -2.844.059 
Voorziening leningen Incas3   -2.915.000 N ja extern nee  
Bijdragen in projecten versterking 
economische structuur   -1.055.057 N ja intern nee  
Vrijval voorziening vordering Sensor 
Universe   243.098 V ja extern nee  
Afrekening project IAP   57.189 V ja extern nee  
Kennisontwikkeling en goede 
aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt   -187.781 N ja intern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar, Prikkels 
functioneren arbeidsmarkt   252.350 V ja intern ja  
uitvoeringsregeling subsidies 3D 
printers   113.270 V nee extern nee  
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Breedband op het Drentse platteland   -227.995 N ja extern nee  
Structuurversterking recreatie en 
(zorg)toerisme   100.450 V nee intern ja  
Intensiveren marketing   -165.542 N ja extern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   -12.457 N     
Programma 3. Regionale 
bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 1.019.610 ja      406.246 
Onderhoud en verbeteringswerken 
N34   265.889 V nee extern nee  
Bijdragen in kosten verkeers- en 
vervoersprojecten (BDU)   -547.244 N ja extern nee  
Fietsen   122.461 V nee extern nee  
Exploitatie openbaar vervoer   -57.916 N ja extern nee  
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid 
(SWUNG)   100.000 V nee extern nee  
Gebiedsontsluitingsweg projecten 
onderhoud   -351.474 N ja intern ja  
Fietspaden projecten onderhoud   737.872 V nee intern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar, 
Gebiedsontsluitingsweg beheer   179.928 V ja intern ja  

Vaarweg Meppel de Punt onderhoud   180.612 V ja extern nee  
Zuid-Oost Drentse vaarwegen 
onderhoud   -104.772 N ja extern nee  
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel 
Groot onderhoud   110.304 V nee extern nee  
Bereikbaarheid Emmen Atalanta   5.300.370 V nee intern ja  
Bijdrage van regionaal 
Mobiliteitsfonds RSP   -4.248.884 N ja extern nee  
Integrale gebiedsontwikkeling 
Coevorden spoorboog   -1.170.149 N ja intern ja  
Verbetering spoor Zwolle Coevorden 
en Emmen   233.180 V ja intern ja  
Ruimtelijk Economisch Programma   79.861 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   189.571 V     
Programma 4. Duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 295.669 ja      295.669 
Inzet op specifieke ontwikkelingen, 
Geopark   66.161 V ja extern nee  
Duurzame krimpregeling   124.709 V nee extern ja  
Diverse inkoopbudgetten o.a. Kosten 
onderzoeken   54.333 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   50.466 V     
Programma 5. Milieu, Energie & 
Bodem 1.803.723 ja      1.803.723 

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   435.461 V ja extern ja  
Projecten Milieu en Energie   1.030.630 V nee intern ja  
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Actieplan Energieneutraal Wonen   104.121 V nee intern ja  
Windenergie   89.131 V m extern nee  
RUD projectkosten   82.051 V nee intern nee  
Kosten uitvoering 
bodemsaneringsprogramma   -276.799 N ja extern nee  
Bijdragen in kosten 
bodemsaneringen   278.709 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   60.418 V     
Programma 6. Cultuur -526.390 ja      -526.390 
Gebiedsontwikkeling Koloniën van 
Weldadigheid   -295.825 N ja extern nee  
Overige musea van provinciaal 
belang   -99.363 N ja intern ja  
RTV Drenthe   -66.800 N ja intern ja  

Cultuurparticipatie/Talentontwikkeling   -106.984 N ja intern ja  

Festivals en bijzondere evenementen   -177.827 N ja extern nee  
Bijdrage provincie Groningen WSF-
taken   114.000 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   106.410 V     
Programma 7. Dynamiek in 
leefomgeving 1.195.546 ja      217.533 
Prikkels versterkte agrarische 
sector/R&T/Landbouw/SEV   -183.380 N ja extern ja  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   -91.691 N ja intern ja  
Grondgebonden landbouw   215.348 V ja intern ja  
Baten grondgebonden landbouw   57.687 V ja extern nee  
Vitaal Platteland (Impuls 
sociaaleconomische vitaliteit (sev)   -89.392 N ja extern nee  
Uitvoeringskosten Programma 
Natuurlijk Platteland   -395.137 N ja extern nee  
Nationale Parken   -59.849 N ja extern nee  
Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting   -1.361.844 N ja extern nee  
Overige opbrengsten 
ontwikkelopgave   2.053.456 V ja extern nee  
GWO (Bij12)   111.105 V ja extern ja  
Afwikkeling voorgaand jaar GWO   101.322 V ja extern nee  
Beheer binnen EHS (DR.) (incl. 
beheer buiten EHS)   -1.396.202 N ja extern nee  
Aanpak stikstof(PAS) DU   -1.043.609 N ja extern nee  
Overige opbrengsten PAS   148.487 V ja extern nee  
Afwikkeling voorgaand jaar 
Beekherstel   271.859 V ja extern nee  
Uitfinanciering ILG verplichtingen 
overig Natuur lasten   984.243 V ja extern nee  
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 
Waterberging   166.955 V ja extern nee  
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Overige opbrengsten ILG 
uitfinanciering   -931.578 N ja extern nee  
Afwikkeling voorgaand jaar 
Ruilverkaveling    -1.318.377 N ja extern nee  
Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting, grondverwerving   1.737.414 V ja extern nee  
Opbrengst verkoop grond en 
gebouwen NNN   1.769.473 V ja extern nee  

Ontwikkelopgave verwerving en 
inrichting Tijdelijke beheer grondbezit   88.868 V ja extern nee  
Tijdelijk beheer grondbezit 
opbrengsten   143.203 V ja extern nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   217.185 V     
Programma 8. Middelen -6.044.854 ja 0     249.551 
Overige opbrengsten RUD   -71.306 N ja extern nee  
Overige goederen en diensten fiscale 
deskundigheid   76.489 V ja intern ja  
Juridische kosten   -74.388 N ja extern nee  
Decentralisatie-uitkering Natuur   633.194 V nee extern nee  
DU Hydrologische maatregelen   2.410.240 V nee extern nee  
DU Vierkant voor Werk   510.000 V nee extern nee  
Opbrengst opcenten op hoofdsom 
motorrijtuigenbelasting   -309.375 N ja extern nee  

Incas3 leningen, treffen van 
voorziening en dekken door reserve   -1.495.000 N ja extern nee  
Administratieve aanpassing RSP 
reserve Mobiliteitsfonds   -8.185.937 N ja extern nee  
Bijdrage programma Energie 
verstrekken van lening   100.000 V ja extern nee  
Correcties btw-compensatiefonds 
baten   84.152 V ja extern nee  
Toegerekende apparaatskosten   -116.903 N ja intern nee  
Bijdrage van de kostenplaats 
kapitaallasten lange rente   -324.386 N ja extern nee  
Arbeidsvoorwaarden   197.621 V ja intern ja  
Doorlopende HRM kosten 
(werving&selectie)   160.922 V ja extern nee  

Automatisering gegevensverwerking   53.543 V ja intern ja  
Provinciehuis Gas, water, elektra en 
afvalverwerking   56.919 V ja intern ja  
Onderhoud en servicekosten, Drents 
Museum, Depot en Tetrode   64.726 V ja intern ja  

Documentaire informatievoorziening   72.671 V ja intern ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   111.963 V     
Totaal rekeningsaldo voor 
verrekeningen met reserves   -5.140.179     -130.618 
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Ten gunste van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves een bedrag van per saldo 
€ 5.009.561,-- te onttrekken. 
Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere 
kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaal 
bedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd 
(waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven): 

Mutaties reserves Begroting Realisatie Voordeel/Nadeel Verschil 
Bijdrage van reserve versterking economisch 
structuur -1.450.000 -2.403.415 V 953.415 
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -32.196.375 -40.172.938 V 7.976.563 
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -15.901.561 -15.410.085 N -491.476 
Bijdrage van reserve vitaal platteland -2.399.750 -2.489.142 V 89.392 
Bijdrage van Reserve opvang revolverend 
financieren -95.000 -1.590.000 V 1.495.000 
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige BDU 
verkeer en vervoer 0 -637.858 V 637.858 
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 1.310.465 1.600.346 N -289.881 
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 2.533.750 3.180.632 N -646.882 
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 4.042.100 4.385.198 N -343.098 
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 44.913.618 48.532.981 N -3.619.363 
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen 355.919 841.997 N -486.078 
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & 
verbeteringswerken N34 1.000.000 1.265.889 N -265.889 
 2.113.166  -2.896.395 V  5.009.561 
 
Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een nadeel van 
€ 130.618,--. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende 
(concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 
2017 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van 
€ 2.168.151,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2017. 

Omschrijving  
Economisch Programma Vierkant voor Werk 510.000 
Uitvoeringsregeling 3D printers Primair Onderwijs Drenthe  113.270 
De nieuwe wet geluidhinder (Swung) 100.000 
Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk 122.461 
IPO-jaarcongres 98.538 
Energieagenda en het Actieplan energiezuinig wonen 1.134.751 
Windenergie 89.131 
 2.168.151 
 
Het komt voor dat budgetten die eerder zijn overgeheveld, nu aan het eind van het jaar toch 
aanzienlijk zijn overschreden. Door de eerdere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget 
beschikbaar voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. Daarom wordt 
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voorgesteld de overschrijding van die budgetten te verrekenen met eerder overgehevelde bedragen 
ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat.  
Er zijn in 2016 twee budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen te 
verrekenen met de beschikbare budgetten in 2017. Het betreft de hieronder genoemde zaken. 

Omschrijving  
Breedband 227.995 
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 295.825 
 523.820 
 
Het saldo van de Jaarrekening 2016, na verrekeningen met bestemmingsreserves, na de 
verrekeningen van de overhevelingen en de voorgestelde correcties op eerdere overhevelingen, 
bedraagt een negatief bedrag van € 1.774.949,--. Wij stellen voor dit bedrag te verrekenen met de 
Reserve voor algemene doeleinden, omdat deze reserve bedoeld is om tekorten op te vangen en 
positieve saldo in principe aan de Financieringsreserve worden toegevoegd zolang deze nog niet de 
gewenste bodemstand heeft bereikt. 
 
Resumerend stellen wij u voor: 
• een bedrag van € 5.009.561,-- per saldo te onttrekken aan diverse reserves; 
• een bedrag van in totaal € 2.168.151,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 

2017; 
• een bedrag van € 523.820,-- te korten op budgetten in 2017; 
• een bedrag van € 1.774.949,-- als rekeningsaldo te verrekenen met de Reserve voor algemene 

doeleinden. 
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