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lnleiding

a. Algemeen
De 8e Begrotingswijziging 2018 en de 2e Begrotingswijziging 2019 maken deel uit van de af-
gesproken planning- en controlcyclus voor 2018, waarover uw Staten op 19 december 2017 zijn
geinformeerd (brief kenmerk 5113.512017003575). ln voorgaande jaren waren de begrotings-
wijziging voor het lopende boekjaar en de meerjarige doorwerking in de volgende boekjaren
gesplitst. Wij hebben, net als bij de 7" Begrotingswijziging 2O18l1e Begrotingswijziging 2019, de

wijzigingen op beide begrotingen in één document samengevoegd. De voorliggende begrotings-
wijziging bevat dus zowelde 8e wijziging op de Begroting 2018 als de 2e wijziging op de Begroting
2019. ln de begrotingswijziging hebben wij alle voorstellen tot wijziging toegelicht.

b. Europese aspecten
Niet van toepassing

c. Economie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d. Participatie

Niet van toepassing

Advies

1 . De 8e Begrotingswijziging 2018 en de 2" Begrotingswijziging 2019 vast te stellen

Doelstelling u¡t de begroting

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opva!
tingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Argumenten

1.1. Hierdoor worden de begrotingen voor 2018 en 2019 weer geactualiseerd.

ln de afgelopen maand hebben wij de laatste financiële ontwikkelingen geÏnventariseerd en heb-
ben wij al een voorzet gedaan voor de budgetoverhevelingen naar 2019 en verder. Alle voor-
stellen tot wijziging zijn gebundeld in deze begrotingswijzigingen, waarmee wij de begroting aan

de laatste stand van zaken hebben geactualiseerd.

Tijdsplanning

Niet van toepassing.
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Financiën

Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1 . 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019

Ter inzage in kamer C0.39

Niet van toepassing

Assen, 14 november 2018
Kenmerk: 461 5.1 1201 8002538

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

km/coll
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MEERJARENPERSPECTIEF

Resultaat 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019
Wij hebben in oktober/november de financiële afwijkingen en meest recente ontwikkelingen in het
lopende boekjaar geTnventariseerd en beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen nog moeten door-
werken in de Begroting 2018 en de nieuwe Begroting 2019 tot en met 2O22. Een aantal financiële af-
wijkingen wordt volgens afspraak vereffend met specifieke bestemmingsreserves. ln totaalwordt er
€ 15,4 miljoen overgeheveld via de saldi en algemene reserve. Dit gaat naar 2018 € 0,1 miljoen ,2019
€ 9,85 miljoen en 2O2O € 5,45 miljoen (onttrekkingen).

Na de vereffening met reserves resteert het resultaat dat ten laste of ten gunste komt van de vrije be-
stedingsruimte. Voor een nadere detaillering en toelichting van de aanpassingen in de begroting ver-
wijzen wij naar de 8" Begrotingswijziging 2018, die is samengevoegd met de 2e Begrotingswijziging
2019.

20222021202020192018

Saldo baten en lasten (+ = voordeel)

Te vereffenen met reserves C = storting)

12.357.917

-14.053.969

-308.357

429.654

-7.545.490

7.635.757

-5.1 1 8.849

5.036.000

66.236

0

Mutatie vrije bestedingsruimte -1 .696.0s2 121.337 90.267 -82.849

Dit is als volgt gespecificeerd

20222021202020192018Mutatie

Doelstelling: 1.3.02 Wachtgeld oud-GS

Doelstelling: 3.3.02 Bijdrage OV Bureau

Doelstelling: 5.3.05 Vrijwillige bodemsaneringen

Doelstelling: 6.3.02 RTV Drenthe

Doelstelling: 7.2.09 Faunabeheereenheid Drenthe

Doelstelling: 8.1.02 Verlagen onvoozien

Doelstelling: 8.1.03 Meeropbrengst MRB

Doelstelling: 8.1.05 AU Provinciefonds

Doelstelling: 8.2.0.8 Dotatie voozieningen DM

Doelstelling: 8.2.04 en 8.2.11 Loonkostenstijging CAO

Doelstelling: 8.2.04 Lonen en sociale premies SG

Doelstelling: 8.2.05 Verlaging budget Grafische diensten

Doelstelling: 8.2.06 Dekking stijging loonkosten

1 10.000

26.009

35.000

-67.000

0

475.000

750.000

-2.988.478

-86.583

0

0

50.000

0

0

26.530

0

0

-21.752

0

750.000

-374.724

-91.717

-774.440

-167.000

0

774.440

0

27.060

0

0

-24.138

0

750.000

-396.619

-99.036

-1.551.174

-167.000

0

1.551 .174

0

27.601

0

0

-26.772

0

750.000

-562.247

-104.431

-1.553.379

-167.000

0

1.553.379

0

36.009

0

0

-30.260

0

750.000

-410.393

-112.120

-1.553.378

-167.000

0

1.553.378

66.236-82.84990.267121.337Totaal Mutatie vrije bestedingsruimte -1.696.052

Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte
Het resultaat van de 8e Begrotingswijziging 2018 en 2" Begrotingswijziging 2019 bedraagt
€ 1 .696.052,-- nadelig in 2018 en €. 121 .337,-- voordelig in 2019. Het grootste aandeel in dit nadeel
2018 betreft de daling van de algemene uitkering Provinciefonds. Het resultaat wordt overeenkomstig
de financiële strategie onttrokken, respectievelijk toegevoegd, aan de vrije bestedingsruimte. De ont-
wikkeling van de vrije bestedingsruimte is weergegeven in de navolgende tabel, waarin 2018 sluit op
een negatieve begrotingsruimte van € 834.333,--. ln de Jaarstukken 2018 zullen wij beoordelen of dit
saldo moet worden gedekt uit een reserve of kan worden vereffend binnen het rekeningresultaat.
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2022202120202019201 I

Mutaties in baten en lasten per product die worden vereffend met reserves
De volgende vier tabellen geven de wijzigingen weer die worden vereffend met reserves met een ver-
wijzing naar de baten en lasten van de doelstelling die aanleiding geven tot deze reserveverrekening.
Deze mutaties hebben dus geen invloed op de vrije bestedingsruimte. ln de tabel is per doelstelling
aangegeven met welke reserve verrekeningen hebben plaatsgevonden. De detailbeschrijving daarvan
is opgenomen in de 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotingswijziging 2019.

Budgetoverhevelingen (via de saldireserve en algemene reserve)
ln totaal wordt er €.15,4 miljoen overgeheveld via de saldi en algemene reserve (stortingen). Dit gaat

naar 2018 € 0,1 miljoen, 2019 € 9,85 miljoen en2O2O € 5,45 miljoen (onttrekkingen).

Saldo volgens 6e Begrotingswijziging 2018 en Begroting
2019 (+ = voordeel)

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2018 l7e Begrotingswij-
ziging 2018 en 1e Begrotingswijziging 2019

Resultaat 8e Begrotingswijziging 2018 en 2e Begrotings-
wijziging 2019

Doelstelling: 5.1.03 Actieplan
Energieneutraal Wonen

0 125.000

ffiffi
Doelstelling: 2.2.04 Vierkant
voor Werk en Bedrijvenrege-
ling Drenthe

Doelstelling: 2.5.02 Subsidie-
regeling vrijetijdseconom ie

Doelstelling: 2.5.06 Vakantie-
parken
Doelstelling: 3.4.0'l SWUNG-
gelden
Doelstelling: 4.1.01 lmpuls
Volkshuisvesting

Doelstelling: 4.1.02 Bijdrage
H erstructurer¡ ngsfonds

Doelstelling: 4.2.03 DU mid-
delen Deltafonds

Doelstelling: 5.3.05 Middelen
bodemsanering meerjarig

Doelstelling: 6.1.01 Creatieve
industrie
Doelstelling: 6.'l .01 Unesco-
status Koloniën van Welda-
digheid

Doelstelling: 6.1.02 Budget-
overhevel¡ng archeologie

Doelstelling: 7.2.09 Uitvoering
Wet Natuurbescherming

0 0 o 2j34¿42

861.719 55.066 17.630 23.543 19.220

-1.696.052 121.337 90.267 -82.849 66.236

0 0 125.0000

4.273.834

250.000

940.000

76.775

597.632

2.218.796

682.347

4.153.920

100.000

523.230

56.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

1.285.599

0

0

0

0

000 4.273.834

250.000

940.000

76.775

597.632

2.218.796

682.347

5.439.519

100.000

523.230

56.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Actuele vrije bestedingsruimte (+ = voordeel) -834.333 176.403 107.897 -59.306 2.219.898

Totaal20222021202020't92018Storting

0
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202220222021202020192018Onttrekking

Doelstelling: 5.1.03 Actieplan
Energieneutraal Wonen

-125.000 00 0 0 -125.000

i iliiiqlrr,.r{'¡ ,'¡ 't¡t 'i l¡ ,,;lì I ¡l t

Doelstellìng: 2.2.04 Vierkant
voor Werk en Bedrijven-
regeling Drenthe

Doelstelling: 2.5.02 Subsidie-
regeling vrijetijdseconomie

Doelstelling: 2.5.06 Vakantie-
parken
Doelstelling: 3.4.01 SWUNG-
gelden
Doelstelling: 4.1.02 Bijdrage
H erstructureringsfonds

Doelstelling: 4.1.04 lmpuls
Volkshuisvesting

Doelstelling: 4.2.03 DU mid-
delen Deltafonds

Doelstelling: 5.3.05 Middelen
bodemsanering meerjarig

Doelstelling: 6.'t .01 Unesco-
status Koloniën van Welda-
digheid
Doelstelling: 6.1.01 Unesco-
traject

Doelstelling: 6.1.02 Budget-
overheveling archeologie

Doelstelling: 7.2.09 Uitvoering
Wet Natuurbescherming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.273.834

-250.000

-940.000

-76.77s

-2.2',18.796

-597.632

-682.347

0

-523.230

-100.000

-56.000

-125.000

0

0

.5.439.519

0 -4.273.834

-250.000

-940.000

-76.775

-2.218.796

-597.632

-682.347

-5439519

-523.230

-100.000

-56.000

-125.000

0

0

0

0

0 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alle budgetoverhevel¡ngen zijn langs de lat met de navolgende criteria gehouden en zijn door ons

akkoord bevonden:
- de omvang van het budget
- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen

- het incidentele karakter van het budget in 2018
- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijnen in 2019
- bijzondere (externe) omstandigheden
- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering
- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overhevelen

Voor een detailbeschrijving per budgetoverheveling verwijzen wij naar de 8" Begrotingswijziging 2018

en de 2e Begrotingswijziging 2019.

-125.000 -9.843.614 -5.439.519 -15.408.133
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Ove rige Reserve mutatie s.

Naast deze budgetoverhevelingen zijn er ook tussentijdse toevoegingen en onttrekkingen aan

bestemmingsreserves. Soms hebben die dezelfde oorzaak als de budgetoverhevelingen. De overige
reservemutaties staan in de navolgende tabel.

t:rlfj"lri-.rçlt !tliìrf,) ilJr\r:) í.ì:ìiicr':j9,¡)i,liiqkÌrì-iìiiÌ(,ji

202220212020201 I2018Storting

Doelstelling: 3.7.01 RSP Bereikbaarheid Emmen

Doelstelling: 3.7.02 lntegrale gebiedsontwikkeling
Coevorden

Doelstelling: 3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma

Doelstelling: 3.7.04 Verbetering spoor Zwolle, Coevoiden,
Emmen

Doelstellingr 7.3.01 Bijdrage SBB

Doelstelling: 7.3.01 Vitaal platteland

500.000

0

1.800.000

1 .1 70.000

I
250.000

1.000.000

0

5.982.5V1

0

6.800.000

0

737.762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

iilliilr:iIq!Ð iititfll lÌr,I. ìùÌ',y'r \raliht:ll ¡iht'ri:lþro.ìdl

lÍrìliÌ¿Xr:¡tl:) i'.1;tit,l¡).-l.lr\V:) nÌ.1¡qtltlrli.l,Ji!ídl I I
Doelstellingi 7,2.05 Bijl 2 afrekening 20'l 7

Doelstelling: 7.2.06 PAS mutatie

Doelstelling: 3.5. 1 2 ANWB Bewegwijzering

Doelstelling: 3.5.12 Groot onderhoud wegen

Doelstelling: 3.5.1 2 N376 onderhoudswerkzaam heden

Doelstelling: 3.6.08 Bedieningspost Peelo

Doelstelling: 3.6.08 Groot onderhoud vaarwegen

82.000

1.165.729

130.000

98.259

348.250

155.568

751.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ll:]liiclir:,'I!'}rl ,¡;lnt ; if:il t.i,liji:]ri.-ì.;tx)r\yl) í!lri.lôji i(tf't,lL;ìitJl) Oltol.t',
i i"1,,)u t,l i rry¡,¡r) I I, r)i r ¡/il, | |l!/1.l(jlt rlì

Totaal Storting I z.+so.eoo I elaz.szt 0737.7621 o 
I
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20222021202020192018Onttrekking

Doelstelling: 3.7.01 RSP Bereikbaarheid Emmen

Doelstelling: 3.7.02 I ntegrale gebiedsontwikkeling
Coevorden

Doelstelling: 3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma

Doelstelling: 3.7.04 Verbetering spoor Zwolle Coevorden
en Emmen

0

.6.720.333

0

0

-500.000

0

-1.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0-2.934.000 -5.036.000

Doelstelling: 7.3.01 Bijdrage SBB

Doelstelling: 7.3.01 Vitaal platteland

Doelstelling: 7.2.05 Uitvoeringskosten

Doelstelling: 7.2.10 Monitoring gebledenbeleid

Doelstell¡ng: 3.5.1 2 ANWB BewegwiJzering

Doelstelling: 3.5.12 N376 onderhoudswerkzaamheden

Doelstelling: 3.6.08 Groot onderhoud vaarwegen

-449.038

-100.000

0 -250.000

0 -1.000.000

-130.000

-348.250

-751.000

00

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0 0"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Itl jiir:¿la.lir l/:irfr r1,ììi+¡í:,r \iiri'-t,tl lÍ'll¡lil(,llrtntql tt
llll;i( I ri.l. f $ \v; Irl i(:)ií:t r\\l:) lIr't';l;ìr iu t i iIJl."ji!l

itìllj(rtÌr.l¡li, Vìrì I 1!:j,lIi,iitìji.)ri,]:rtrtf,vrt r.qlÌr(td¡ (,:t!ìrii¿ìiIrjl)) i.)niql,,r
lhllr!ri. I \\y,-J.s].tlrì .rir,l \rlatil rl,iirl..lJ ir

Totaal Onttrekking -7.269.371 -4.77s.2s0 | -z.sa+.ooo | -s.oao.ooo 
I

0



On besluit 201 8-860-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 13 november 2018, kenmerk
4615.112018002538;

BESLUITEN

de 8" Begrotingswijziging 2018 en de 2e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Assen, 19 december 2O18

Provinciale Staten voornoemd,

griffier voorzitter

km/coll.



 

 

• 8e Begrotingswijziging 2018 

• 2e Begrotingswijziging 2019 
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Programma en Beleidsopgaven 2018 2019 2020 2021 2022 
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur      

Lasten      

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en 
betrouwbaar openbaar bestuur 

-110.000 0 0 0 0 

Programma 2: Regionale economie      

Lasten      

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe -3.852.439 5.187.439 -200.000 -200.000 -200.000 

2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een 
bestendige arbeidsmarkt 

0 100.000 100.000 100.000 100.000 

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie -1.190.000 1.190.000 0 0 0 

Baten      

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe -396.395 -1.113.605 0 0 0 

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en 
regionaal openbaar vervoer 

     

Lasten      

3.3 Mobiliteit op maat -26.009 -26.530 -27.060 -27.601 -36.009 

3.4 Verkeersveilig Drenthe -76.775 76.775 0 0 0 

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

-805.533 408.250 -70.000 -70.000 -70.000 

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

-591.500 653.980 -97.020 -97.020 -97.020 

3.7 Regio Specifiek Pakket 3.250.333 -10.482.571 2.196.238 5.036.000 0 

Baten      

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

229.024 0 0 0 0 

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

-315.068 0 0 0 0 

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
& waterbeheer 

     

Lasten      

4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat 
voor wonen en werken 

-2.816.428 2.816.428 0 0 0 

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, 
natuur en wonen 

-682.347 682.347 0 0 0 

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

251.028 0 0 0 0 

Baten      

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

-21.000 0 0 0 0 

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem      

Lasten      

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

125.000 -125.000 0 0 0 

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- 
en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau 
van de wettelijke milieueisen 

0 113.000 0 0 0 

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

-3.915.220 -1.054.538 5.928.119 0 0 

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

-273.700 -231.061 -488.600 0 0 

Programma 6: Cultuur      

Lasten      

6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische 
en ruimtelijke ontwikkelingen 

-679.230 923.980 244.750 244.750 244.750 

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

67.000 0 0 0 0 

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving      

Lasten      

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 50.000 0 0 0 0 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken 
met economisch perspectief 

-709.703 146.752 24.138 26.772 30.260 

7.3 Dynamisch Drenthe -1.250.000 1.250.000 0 0 0 

Baten      

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken 
met economisch perspectief 

-113.988 0 0 0 0 

Programma 8: Middelen      

Lasten      

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting -475.000 0 0 0 0 

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande 
en dienstbare organisatie 

36.583 525.737 533.056 538.451 546.140 

Baten      

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 1.933.450 -733.026 -598.131 -432.503 -584.357 

Programmatotaal -12.357.917 308.357 7.545.490 5.118.849 -66.236 

Programma 8: Middelen      

Lasten      

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

21.448.340 14.193.170 737.762 0 0 

Baten      

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

-7.394.371 -14.622.864 -8.373.519 -5.036.000 0 

Totaal reserves en voorzieningen 14.053.969 -429.694 -7.635.757 -5.036.000 0 

Vrije bestedingsruimte -1.696.052 121.337 90.267 -82.849 66.236 
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1. Kwaliteit openbaar bestuur 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 8.925.075 16.877.904 5.880.657 5.863.360 5.873.706 

Baten voor wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 

Saldo voor wijziging 8.905.435 16.858.264 5.861.017 5.843.720 5.854.066 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur 
  

 

Doelstelling 
 

1.3.02 Heldere en transparante besluitvorming 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -110.000 0 0 0 0 
  

 

Kosten voormalig personeel 
In verband met verwachte lagere uitgaven stellen wij voor het budget van € 259.500,-- met € 110.000,-- naar beneden bij te 
stellen. Wij brengen dit ten gunste van de vrije bestedingsruimte. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 8.815.075 16.877.904 5.880.657 5.863.360 5.873.706 

Baten na wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 

Saldo na wijziging 8.795.435 16.858.264 5.861.017 5.843.720 5.854.066 

 
  



5 

2: Regionale economie 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 28.454.960 18.323.684 11.291.439 10.706.439 10.621.439 

Baten voor wijziging -3.587.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 

Saldo voor wijziging 24.867.760 18.291.484 11.259.239 10.674.239 10.589.239 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 
  

 

Doelstelling 
 

2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 25.000 -1.200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
  

 

Projectenbureau Drenthe 
De noodzaak van een apart Projectenbureau Drenthe binnen de ambtelijke organisatie is komen te vervallen. Dat geldt 
eveneens voor het gebruik van de afzonderlijke huisvesting (Tetrode) en secretariële ondersteuning. De werkzaamheden 
worden vanaf 2019 overgenomen door het ambtelijk apparaat. De vrijkomende middelen, € 200.000,-- per jaar vanaf 2019, 
worden ingezet voor extra capaciteit van het ambtelijk apparaat (zie 8.2.04) onder voortzetting van een afzonderlijk 
werkbudget (zie 2.3.02) voor dit doel. Beide te financieren door verlaging van het budget bijdragen in projecten versterking 
economische structuur. 

  

 

Bijdragen in projecten versterking economische structuur 
In statenstuk 2016-765 staat aangegeven dat bij positieve evaluatie van de Bedrijvenregeling Vierkant voor werk in 2018 
incidenteel in 2019 € 1.000.000,-- extra beschikbaar wordt gesteld voor deze regeling. Dit bedrag komt ten laste van het 
budget Bijdragen in projecten versterking economische structuur. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en geeft 
aanleiding voor het doorvoeren van bovengenoemde begrotingswijziging. 
In verband hiermee stellen we voor het budget Bijdragen in projecten Versterking economische structuur met € 1.000.000,-- 
in 2019 te verlagen en  het budget Vierkant voor Werk met € 1.000.000,-- in 2019 te verhogen (zie 2.2.04). 

  

 

Faciliteit MKB 
De provincie Drenthe ontvangt in 2018 een decentralisatie-uitkering van € 25.000,-- (zie 8.1.05), bestemd voor het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, voor het opzetten van een faciliteit voor het zoekgedrag van MKB-ers en de 
beoordeling van subsidie-adviseurs. Dit bedrag wordt gevoegd bij het VES budget. De hoofdlijn van het experiment is dat 
MKB-ers subsidie-adviseurs op bedrijfsprofiel kunnen kiezen en de adviseurs die hen hebben geholpen kunnen ranken en 
beoordelen. Dit heeft als doel de kwaliteit van het zoekproces en de inhoudelijke dienstverlening te stimuleren. 

  

 

Doelstelling 
 

2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -3.877.439 6.387.439 0 0 0 
  

 

Vierkant voor Werk / Dutch TechZone 
De uitvoering van de subsidieregeling Vierkant voor Werk / Dutch TechZone verloopt via het het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland. De regeling stond open van 11 juni tot 1 oktober 2018. Elke subsidieaanvraag wordt getoetst via een 
tenderprocedure. Uit de beoordeling van de aanvragen ontstaat eind 2018 een rangschikking. De kwalitatief beste 
aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking 
verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Er heeft een overtekening plaatsgevonden op het onderdeel Regionale 
Investeringssteun Drenthe (RID) voor het MKB. De beschikkingen zullen pas begin 2019 worden afgegeven. Gezien het 
bovenstaande stellen we voor het budget met € 2.798.861,-- af te ramen en gezamenlijk met het saldo van de 
Bedrijvenregeling (zie verderop), via de Saldireserve over te hevelen naar 2019. 

  

 

Vierkant voor Werk 
Wij stellen voor het budget Bijdragen in projecten Versterking economische structuur met € 1.000.000,-- in 2019 te verlagen 
(zie 2.2.02) en  het budget Vierkant voor Werk met € 1.000.000,-- in 2019 te verhogen. 
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Bedrijvenregeling Drenthe 
Ook de uitvoering van de Bedrijvenregeling Drenthe verloopt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Volgens de 
laatste voortgangsrapportage verwacht het SNN dit jaar € 921.421,-- te besteden. Het restantbudget zal in 2019 worden 
ingezet. Gezien het bovenstaande stellen we voor het budget Bedrijvenregeling Drenthe met € 1.078.578,-- te verlagen en 
dit bedrag, samen met de overheveling van Vierkant voor Werk (zie eerder) ad € 2.798.861,-- en de bijdragen van de 
Drentse gemeenten in de Bedrijvenregeling (zie baten 2.2.04) ad € 396.395,--,  via de saldireserve (totaal 4.273.834,--) 
over te hevelen naar het jaar 2019.  
 
Brutering inkomsten en uitgaven bedrijvenregeling 
Voor 2019 gaan we uit van een bruto raming (inclusief de bijdrage van zeven Drentse gemeenten). We ramen dus niet 
alleen het provinciaal aandeel maar de inkomsten van gemeenten ad € 1.113.605,-- en de daarbij behorende (extra) 
uitgaven € 1.113.605,-- in 2019 (zie ook 2.2.04 baten). 

 

Beleidsopgave 

2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt 
  

 

Doelstelling 
 

2.3.02 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 100.000 100.000 100.000 100.000 
  

 

Werkbudget 
De noodzaak van een apart Projectenbureau Drenthe binnen de ambtelijke organisatie is komen te vervallen. De 
werkzaamheden worden overgenomen door het ambtelijk apparaat. Een deel van de vrijgekomen middelen (€ 100.000,--) 
wordt ingezet vanaf 2019 voor de voortzetting van een  werkbudget voor dit doel, te financieren uit het VES (zie ook 2.2.02) 

 

Beleidsopgave 

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie 
  

 

Doelstelling 
 

2.5.02 Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -250.000 250.000 0 0 0 
  

 

Subsidieregeling VTE 
De subsidieregeling Vrijetijdseconomie 2018 is succesvol geweest. Na evaluatie en aanpassing wordt de regeling opnieuw 
opengesteld per 1 januari 2019. Voorgesteld wordt het in 2018 niet benutte deel ad € 250.000,-- van het budget 2018 (was 
€ 750.000,--) via de Saldireserve over te hevelen naar 2019. 

  

 

Doelstelling 
 

2.5.06 Revitalisering verblijfsrecreatie in Drenthe 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -940.000 940.000 0 0 0 
  

 

Aanpak vitale vakantieparken 
In 2018 is door betrokken partijen (o.a. gemeenten, RECRON en provincie) het actieprogramma vitale vakantieparken (vvp) 
vastgesteld. De programma- organisatie (Taskforce) is in oktober opgericht en tegelijkertijd richten de gemeenten hun 
uitvoeringsteams in. Vanaf het vierde kwartaal 2018 is het programma Vitale Vakantieparken volop in uitvoering, waarbij 
een grote rol is weggelegd voor gemeenten en de sector. We stellen voor het niet benutte deel van de middelen van het 
Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (€ 940.000,--) via de saldireserve over te hevelen naar 2019. 
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Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 
  

 

Doelstelling 
 

2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -396.395 -1.113.605 0 0 0 
  

 

Bedrijvenregeling 
Een deel van de Bedrijvenregeling Drenthe wordt gedekt door een bijdrage van zes Drentse gemeenten. De gemeentelijke 
bijdragen waren tot op heden niet in onze begroting verwerkt. We stellen voor om de bijdrage van de gemeenten die 
samenhangt met de door SNN te verstrekken subsidies in 2018 en 2019 te ramen en ook in samenhang over te hevelen 
via de Saldireserve (zie ook 2.2.02 lasten Bedrijvenregeling). Voor 2018 gaat het om een bate van € 396.395,-- en voor 
2019 betreft het een bedrag van € 1.113.605,--. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 23.412.521 24.801.123 11.191.439 10.606.439 10.521.439 

Baten na wijziging -3.983.595 -1.145.805 -32.200 -32.200 -32.200 

Saldo na wijziging 19.428.926 23.655.318 11.159.239 10.574.239 10.489.239 
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3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 65.464.503 74.946.668 75.987.587 56.854.748 58.371.122 

Baten voor wijziging -11.949.297 -18.402.249 -9.813.045 -3.290.903 -3.290.903 

Saldo voor wijziging 53.515.206 56.544.419 66.174.542 53.563.845 55.080.219 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

3.3 Mobiliteit op maat 
  

 

Doelstelling 
 

3.3.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -26.009 -26.530 -27.060 -27.601 -36.009 
  

 

Bijdrage OV Bureau 
Het OV bureau heeft een opgave verstrekt van de benodigde bijdrage. Wij hebben het budget in overeenstemming 
gebracht met deze opgave. Het verschil is verrekend met de vrije bestedingsruimte. 

 

Beleidsopgave 

3.4 Verkeersveilig Drenthe 
  

 

Doelstelling 
 

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

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -76.775 76.775 0 0 0 
  

 

Overheveling SWUNG-gelden 
SWUNG - Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid – heeft tot doel invoering van de 
geluidproductieplafonds. SWUNG wordt geïmplementeerd in de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van deze wet 
stond aanvankelijk gepland op 1 januari 2018, maar is verschoven naar 2021. Dit heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van 
een rekenmodel en de geplande noodzakelijke basistellingen verschuiven naar 2019. De begrote kosten hiervoor bedragen 
€ 76.775,--. We stellen daarom voor van het beschikbare budget ad € 132.000,-- € 76.775,-- via de Saldireserve over te 
hevelen naar 2019. 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.5.10 Zorgen voor veilige provinciale wegen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
  



9 

 

Werkploeg voor beheer en onderhoud wegen en vaarwegen. 
In de afgelopen decennia is het feitelijk uitvoeren van onderhoud aan wegen en kanalen vrijwel geheel naar aannemers 
verschoven. Voor de grote bulk van het werk gaat dit tot volle tevredenheid. Kleine klussen blijken echter relatief veel tijd te 
kosten voor: opdrachtverlening, toezicht en financiële afhandeling. Dit legt veel druk op de toch al krappe capaciteit aan 
technisch personeel. Gevolg is dat veel kleine zaken te weinig of niet worden aangepakt. Dit geeft ergernis bij de burger en 
een negatieve beleving van de openbare ruimte. Verder is het vaste personeelsbestand voor de brug- en sluisbediening 
fors gekrompen. In de winterperiode is de bezetting toereikend maar in het vaarseizoen moet nu veel tijdelijk personeel 
worden ingehuurd. Gezien de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de toegenomen eisen aan bedienend personeel wordt 
het vinden van geschikte seizoenwerkers steeds lastiger. Ook geschikte inhuur voor meer praktische technische functies in 
de buitendienst wordt steeds moeilijker. Mede gelet op de afspraken uit de cao stellen we voor om vast werk minder te 
laten verrichten door externe inhuur en uitbesteding en die te vervangen door vast personeel. Dit leidt tot een ophoging van 
het loonbudget voor direct personeel  met € 167.050,-- (zie 8.2.04) en tot een vermindering van de budgetten Veilige 
wegen € 50.000,--, Leefomgeving wegen € 20.000,-- (zie 3.5.11) en Veilige waterwegen € 97.020,-- (zie 3.6.06). 

  

 

Doelstelling 
 

3.5.11 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
  

 

Werkploeg beheer en onderhoud wegen en vaarwegen. 
Zie doelstelling 3.5.10. 

  

 

Doelstelling 
 

3.5.12 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -805.533 478.250 0 0 0 
  

 

Groot (variabel) onderhoud wegen 
Op de N863 bij Nieuw Schoonebeek wordt groot onderhoud uitgevoerd. In dit project waren duikers opgenomen voor het 
waterschap. De aanbesteding viel € 327.283,-- mee, waarvan € 229.024,-- op het duikerdeel dat voor rekening van het 
waterschap komt. (Zie 3.5.12 inkomsten waterschap). Het voordelig saldo ad € 98.259,--  wordt ten gunste van de 
Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen gebracht.  
In verband met overleg met bewoners over de te nemen maatregelen wordt op de N376 groot onderhoud ad € 348.250,-- 
uitgesteld. We verwachten in 2019 het groot onderhoud wel te kunnen uitvoeren. 
Voor 2018 hadden we een budget voor vervanging bewegwijzering uitgetrokken van € 130.000,--. De offerte van de 
Nationale Bewegwijzeringsdienst geeft een bedrag van circa € 492.000,--. In de komende periode gaan we de vervanging 
van de bewegwijzering prioriteren, waardoor de daadwerkelijke vervanging start in 2019. 
Op basis van bovenstaande stellen we voor het geraamde onderhoudsbudget van € 4.203.494,-- te verminderen met  € 
327.283,-- (N863 Groot onderhoud  Nieuw Schoonebeek),  € 348.250,-- (N376 Groot onderhoud) en € 130.000,-- 
(Vervanging ANWB bewegwijzering), totaal € 805.533,-- en een deel hiervan, € 478.500,-- ( € 348.250,-- en € 130.000,--) 
weer beschikbaar te stellen in 2019. Deze mutaties lopen via de Egalisatiereserve groot variabel onderhoud wegen en 
vaarwegen. 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.6.06 Zorgen voor veilige vaarwegen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 -97.020 -97.020 -97.020 -97.020 
  

 

Werkploeg beheer en onderhoud wegen en vaarwegen. 
Zie doelstelling 3.5.10. 
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Doelstelling 
 

3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -591.500 751.000 0 0 0 
  

 

Brug- en sluisbediening Peelo 
In 2016 is de brug- en sluisbedieningspost Peelo aangepast voor Brugbediening op afstand. Overeengekomen is dat 2 
bruggen van de Gemeente Assen en 1 brug van de provincie Groningen op deze bedieningspost worden aangesloten. 
Hiervoor wordt een totale bijdrage gevraagd van € 315.068,--. Een deel van deze bijdrage dekt de extra kosten € 159.500,-- 
die specifiek gemaakt moeten worden voor (software) aansluiting van deze 3 bruggen op de bedieningspost. We stellen 
voor om het lastenbudget met € 159.500,-- te verhogen, het inkomstenbudget met € 315.068,-- (zie 3.6.08 baten) en het 
voordelige saldo ad € 155.568,-- toe te voegen aan de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen. 

  

 

Groot onderhoud vaarwegen 
Werkzaamheden aan de vaarwegen kunnen alleen buiten het vaarwegseizoen, dat loopt van november tot en met april, 
worden uitgevoerd. We verwachten dat de werkzaamheden voor € 170.000,--  m.b.t. de vervanging van de elektrische 
installatie aan de Dieverbrug in het 1e  kwartaal van 2019 worden uitgevoerd. Daarnaast loopt ook het project voor 
vervanging van vaarwegmeubilair en besturingsonderdelen over de jaargrens. We schatten dat € 266.000,-- van dit 
projectbudget uitgegeven gaat worden in het 1e kwartaal 2019. Het project vervanging van bediening op afstand op de 
Hoogeveensche Vaart loopt ook over de jaargrens. De begrote uitgaven hiervoor in 2019 bedragen € 315.000,--.  We 
stellen daarom voor om het onderhoudsbudget in 2018 met € 751.000,-- te verlagen en dit bedrag toe te voegen aan de 
Egalisatiereserve Groot variabel onderhoud wegen en vaarwegen om die in 2019 weer te onttrekken   zodat de projecten 
verder kunnen worden uitgevoerd. 

 

Beleidsopgave 

3.7 Regio Specifiek Pakket 
  

 

Doelstelling 
 

3.7.01 Bereikbaarheid Emmen - Centrum 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -500.000 500.000 0 0 0 
  

 

RSP Bereikbaarheid Emmen 
De voorbereidingen - waaronder archeologisch vooronderzoek, grondaankopen, etc. -  voor de aansluiting Emmen-West 
zijn in volle gang. De werkzaamheden lopen door in het eerste kwartaal 2019. We stellen voor van het beschikbare budget 
ad € 1.000.000,--, € 500.000,-- via de Reserve Regionaal Specifiek Pakket door te schuiven naar 2019. 

  

 

Doelstelling 
 

3.7.02 RSP Coevorden 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 6.720.333 -5.982.571 -737.762 0 0 
  

 

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 
De gemeente Coevorden is gestart met de uitvoering van het project Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden. In de 
afgelopen periode zijn de werkzaamheden voor aanpassingen in de stationsomgeving aanbesteed en in uitvoering 
genomen. Daarom stellen we voor de totale bijdrage aan de gemeente Coevorden dit jaar nog te beschikken. Hiervoor is 
het nodig om de geplande uitgaven voor 2019 ad € 5.982.571,-- en een deel van het budget 2020 ad € 737.762,--  via de 
Reserve Regionaal Specifiek Pakket te verschuiven naar 2018 voor totaal € 6.720.333,--. Het totale budget voor 2018 sluit 
hiermee op € 10.383.374,--. 

  

 

Doelstelling 
 

3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -1.800.000 1.800.000 0 0 0 
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Ruimtelijk Economisch Programma 
Vanuit de beschikbare REP-middelen gaan wij in 2018 € 1.000.000,-- besteden in het kader van de Subsidieregeling 
vouchers Ik ben Drents ondernemer. Verder verwachten we in 2018 geen projecten meer te realiseren. De nadruk op de 
realisatie van de projecten zal in 2019 en 2020 liggen.  
We stellen voor om het beschikbaar gestelde budget in 2018 met € 1.800.000,-- te verlagen en dit bedrag toe te voegen 
aan de Reserve  Regionaal Specifiek Pakket. In 2019 zullen we dit bedrag aan de reserve onttrekken en beschikbaar 
stellen voor de realisatie van de geplande projecten. 

  

 

Doelstelling 
 

3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -1.170.000 -6.800.000 2.934.000 5.036.000 0 
  

 

Verbetering spoor Zwolle Coevorden Emmen 
Zoals aangegeven in de 1e Bestuursrapportage 2018 is er vertraging in het project Verbetering Spoorlijn Zwolle Coevorden 
en Emmen. Eerst door extra onderzoek daarna door een procedure bij de Raad van State. De Raad van State heeft de 
bezwaren afgewezen waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  
Gevolg hiervan is dat de uitvoering van het project met bijbehorende uitgaven verder in de tijd verschuift.  In 2018 wordt het 
geraamde budget van € 2.000.000,--  verminderd met € 1.170.000,-- , waardoor het beschikbare budget uitkomt op € 
830.000,--. Daarnaast wordt de  lange termijnplanning  geactualiseerd; de planning van de uitgaven wordt bijgesteld voor  
2019, 2020 en 2021 naar respectievelijk  € 1.000.000,--, € 4.599.956,-- en € 5.036.000,--. Deze mutaties verlopen via de 
Reserve Regionaal Specifiek Pakket. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.5.12 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies 229.024 0 0 0 0 
  

 

N863 Verharding Nieuw Schoonebeek 
Op de N863 bij Nieuw Schoonebeek wordt groot onderhoud uitgevoerd. In dit project waren duikers opgenomen voor het 
waterschap. De aanbesteding viel € 327.283,-- mee, waarvan € 229.024,-- op het duikerdeel. Dit betekent dat de bijdrage 
van het waterschap met € 229.024,-- verminderd kan worden en uitkomt op € 200.000,--.  De verrekening vindt plaats via 
de Egalisatiereserve groot variabel onderhoud wegen en vaarwegen (zie 3.5.12 lasten). 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -315.068 0 0 0 0 
  

 

Brug- en sluisbedieningspost Peelo 
Zie bij de lasten van doelstelling 3.6.08. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 67.215.019 65.576.572 77.989.745 61.696.127 58.168.093 

Baten na wijziging -12.035.341 -18.402.249 -9.813.045 -3.290.903 -3.290.903 

Saldo na wijziging 55.179.678 47.174.323 68.176.700 58.405.224 54.877.190 



12 

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 18.882.095 7.488.962 3.708.625 3.708.625 3.458.625 

Baten voor wijziging -4.885.780 -824.088 -710.000 -710.000 -710.000 

Saldo voor wijziging 13.996.315 6.664.874 2.998.625 2.998.625 2.748.625 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 
  

 

Doelstelling 
 

4.1.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van 
steden en dorpen 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -597.632 597.632 0 0 0 
  

 

Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting 
Voor de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting is in totaal een bedrag van € 2 miljoen uit de Investeringsagenda 
beschikbaar gesteld met het volgende kasritme.  
 
2018 € 750.000,-- 
2019 € 750.000,-- 
2020 € 250.000,-- 
2021 € 250.000,-- 
 
Het beschikbare budget wordt voor de helft gelijkelijk verdeeld over de Drentse gemeenten. De andere helft wordt verdeeld 
op basis van het aantal woningen per gemeente volgens de meest recente CBS/BAG-cijfers (2014). Hiermee is een zekere 
toezegging aan gemeenten gedaan waarop zij op basis van een plan een beroep op kunnen doen.  Op het budget van 
2018 verwachten wij een onderbesteding van € 597.632,--. De oorzaak van de onderbesteding is dat gemeenten meer tijd 
voor planontwikkeling nodig hebben. De gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn hiermede debet aan. Wij stellen voor het 
resterende bedrag van € 597.632,-- via de saldireserve over te hevelen naar 2019. 

  

 

Doelstelling 
 

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

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -2.218.796 2.218.796 0 0 0 
  

 

Bijdragen Herstructureringsfonds 
Er zijn in 2018 minder aanvragen ingediend dan verwacht. Planontwikkeling vraagt de nodige tijd. 
Voor 2019 zitten er 10 projecten in de pijplijn. Wij verwachten op het geraamde bedrag van € 3.045.000,-- een 
onderbesteding van € 2.218.796,--. Wij stellen voor om dit bedrag via de saldireserve over te hevelen naar 2019. 

 

Beleidsopgave 

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen 
  

 

Doelstelling 
 

4.2.03 De zoetwatervoorz. voorziet in maatsch. gewenst voorzieningenniv. voor vold. en schoon zoetwater voor een, ook 
op lange term. Houdb., (klimaatbest.) econ. vitaal en ecologisch en humaan leefb. gebied 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -682.347 682.347 0 0 0 
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Deltafonds 
Voorjaar 2015 hebben LTO Noord en de terreinbeherende organisaties (TBO’s) de intentieovereenkomst ZON getekend en 
daarmee toegezegd maatregelen te nemen ten behoeve van de beschikbaarheid van zoetwater. Voor de uitvoering 
daarvan ontvangen we van het Rijk een decentralisatie-uitkering. Het rijk is bij het aangaan van de rijksverplichtingen 
uitgegaan van een geschat kasritme voor alle aangemelde projecten en programma’s. In de beheergebieden van 
Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta (dus ook in Zuid-Drenthe) zijn delen van de budgetten aangewezen voor 
projecten van  TBO’s en LTO. In de praktijk blijken de TBO’s  en LTO meer tijd nodig hebben te hebben voor het aanwijzen 
en opstarten van geschikte projecten. Daardoor kunnen de voor hen beschikbaar gestelde budgetten nog niet worden 
toegewezen. In 2018 is (inclusief overgehevelde middelen uit 2017)   € 1.217.397,-- beschikbaar. We verwachten dit jaar 
maximaal € 535.050,-- uit te geven. We stellen voor het verschil van € 682.347,-- via de Saldireserve over te hevelen naar 
2019. 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 251.028 0 0 0 0 
  

 

Bodemonderzoek vulplaatsen 
We gaan in 2018 een bodemonderzoek uitvoeren nabij de 28 vulplaatsen in Drenthe. We ramen hiervoor een budget van € 
21.000,--. De kosten worden betaald door de Vereniging van Drentse Boermarken. (Zie 4.3.01 baten). 

  

 

Decentralisatie-uitkering Natuur en waterkwaliteit 
In de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden is afgesproken dat 5 provincies een decentralisatie-
uitkering ontvangen voor het ondernemen van netwerkactiviteiten. Voor Drenthe bedraagt deze € 230.028,--. De 
Bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden behelst een aanvullende aanpak van nitraatuitspoeling uit 
agrarische bedrijfsvoering in 34 gebieden, liggend in vijf provincies. Het geld is bedoeld voor projectkosten, waarbij te 
denken valt aan prioritering, individuele begeleiding, bijeenkomsten, velddemonstraties, monitoring en analyses. De aanpak 
moet ertoe leiden dat eind 2025 op gebiedsniveau blijvend aan het doel van de Nitraatrichtlijn van de EU-norm wordt 
voldaan. De projectkosten worden ieder voor een derde gedragen door de betrokken provincie, het betrokken waterbedrijf 
en het Rijk. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -21.000 0 0 0 0 
  

 

Bodemonderzoek vulplaatsen 
We gaan in 2018 een bodemonderzoek uitvoeren nabij de 28 vulplaatsen in Drenthe. De kosten ad € 21.000,-- worden 
betaald door de Vereniging van Drentse Boermarken. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 15.634.348 10.987.737 3.708.625 3.708.625 3.458.625 

Baten na wijziging -4.906.780 -824.088 -710.000 -710.000 -710.000 

Saldo na wijziging 10.727.568 10.163.649 2.998.625 2.998.625 2.748.625 
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5: Milieu, Energie & Bodem 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 14.807.260 13.029.943 11.625.340 7.672.268 7.791.131 

Baten voor wijziging -429.945 -734.939 -511.500 -262.500 -262.500 

Saldo voor wijziging 14.377.315 12.295.004 11.113.840 7.409.768 7.528.631 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

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

  

 

Doelstelling 
 

5.1.01 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) 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 0 0 0 0 0 
  

 

Projecten milieu en energie 
Wij hebben door de afwikkeling van subsidies en bijdragen uit voorgaande boekjaren een meevaller van € 526.728,-- in 
2018. Het gaat om subsidies voor Groene Energie Afspraken/Green Deals, die in het verleden zijn beschikt en die in dit 
jaar lager zijn vastgesteld, waardoor een deel van de verplichtingen vrijvalt. Om adequaat in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Energie Strategie en maatschappelijk vastgoed stellen wij voor dit bedrag 
toe te voegen aan het bestaande budget voor projecten Milieu en energie in 2018 ad € 230.457,--. Hiermee komt het totale 
budget voor projecten Milieu en energie in 2018 op € 757.185,--. Omdat het voordeel en de besteding ervan tegen elkaar 
wegvallen bedraagt de mutatie op deze doelstelling per saldo nul. 

  

 

Doelstelling 
 

5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 125.000 -125.000 0 0 0 
  

 

Realisatie Actieplan Energieneutraal Wonen. 
We verwachten dat het budget voor het uitvoeren van het Actieplan Energieneutraal wonen in 2018 met € 125.000,-- wordt 
overschreden. Gelet op de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor de 
overschrijding ten laste te brengen van het budget 2019 voor dit Actieplan. De verrekening vindt plaats via de Algemene 
reserve. 

  

 

Realisatie Actieplan Energieneutraal Wonen. 
We verwachten dat het budget voor het uitvoeren van het Actieplan Energieneutraal wonen in 2018 met € 125.000,-- wordt 
overschreden. 
Gelet op de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda stellen we voor de overschrijding ten laste 
te brengen van het budget 2019 voor dit Actieplan. De verrekening vindt plaats via de Algemene reserve. 

 

Beleidsopgave 

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de 
wettelijke milieueisen 

  

 

Doelstelling 
 

5.2.03 Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 113.000 0 0 0 
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Programma Impuls Omgevingsveiligheid 
De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma’s van de gezamenlijke overheden. Het betreft de 
deelprogramma’s: Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie-
Kennisinfrastructuur, Lokaal EV-beleid en de Voorbereiding implementatie modernisering omgevingsveiligheid. In de 
septembercirculaire heeft de Provincie Drenthe een decentralisatieuitkering ontvangen van € 113.000,-- (zie 8.3.01). Het 
budget voor dit programma is daarom voor een zelfde bedrag opgevoerd. 

 

Beleidsopgave 

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

  

 

Doelstelling 
 

5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -3.915.220 -1.054.538 5.928.119 0 0 
  

 

Kosten vrijwillige bodemsaneringen 
In 2018 zullen naar verwachting geen uitgaven worden gedaan t.l.v. het budget Vrijwillige bodemsaneringen. Om die reden 
stellen we voor dit budget incidenteel af te ramen en het bedrag van € 35.000,-- toe te voegen aan de vrije 
bestedingsruimte. 

  

 

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma 
Vertraging in de uitvoering van enkele projecten in voorgaande jaren (bijvoorbeeld een aanvullende bronaanpak bij Van 
Wijk en Boerma) werkt door als vertraging in de uitgaven voor bodemsaneringen in de jaarschijven 2018 en 2019. Dit heeft 
tot gevolg dat een groot deel van gereserveerde budgetten voor langlopende saneringen pas in 2020 ingezet kunnen 
worden. Gezien het bovenstaande stellen we voor de budgetten voor bodemsanering in 2018 en 2019 te verlagen met € 
3.880.220,--, respectievelijk € 1.054.538,-- en deze bedragen via de Saldireserve over te hevelen naar 2020. Het geraamde 
bedrag in 2020 zijn de afgeraamde lasten in 2018 en 2019. Het bedrag in 2020 wordt daarnaast verhoogd met baten die 
ook doorgeschoven zijn naar 2020 (€ 993.361,--). Dit betreft € 273.700,-- in 2018, € 231.061,-- in 2019 en € 488.600,-- in 
2020 (zie ook 5.3.05 baten). 
Per saldo resulteert dit in een storting in de Saldireserve van € 4.153.920,-- in 2018 en € 1.285.599,-- in 2020. In 2020 
wordt vervolgens € 5.439.519,-- ontrokken aan de saldireserve. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

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

  

 

Doelstelling 
 

5.3.05 Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -75.000 25.000 25.000 0 0 
  

 

Ontvangsten van derden i.v.m. bodemsanering 
Voor het project gebiedsgericht grondwaterbeheer ontvangen we in 2018 incidenteel een hogere bijdrage als gevolg van 
een afkoopsom. Voor de jaren 2019 en 2020 willen wij de geraamde bijdrage van derden aanpassen aan de bijgestelde 
planning van bodemsaneringsprojecten.  
Als gevolg hiervan stellen we voor om de inkomsten van derden in 2018 te verhogen met € 75.000,--. Voor de jaren 2019 
en 2020 stellen we een verlaging van dit budget voor van € 25.000,-- per jaar. 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -198.700 -256.061 -513.600 0 0 
  

 

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen 
Door de vertraging van de uitvoering van enkele bodemsaneringsprojecten zijn wij genoodzaakt om de verwachte bijdragen 
van de gemeenten naar beneden bij te stellen. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 betekent dit een verlaging van € 51.300,-
-, € 28.000,-- en € 46.400,--. 
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Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen 
De in 2018, 2019 en 2020 gemaakte kosten voor het bodemsaneringsproject Van Wijk en Boerma worden gedekt door een 
aanvullende rijksbijdrage die we in het verleden daarvoor hebben ontvangen. Om die reden stellen we voor om het budget 
Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 te verhogen met € 250.000,--, € 284.061,-- en 
€ 560.000,--. 
 
De totale inkomsten van gemeenten, derden en het rijk worden ook conform de actuele meerjarenraming van de 
bodemsaneringsprojecten bijgesteld. Het resulteert in een overhevelding van een bedrag van 993.361,-- van 2018 en 2019 
naar 2020. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 11.017.040 11.963.405 17.553.459 7.672.268 7.791.131 

Baten na wijziging -703.645 -966.000 -1.000.100 -262.500 -262.500 

Saldo na wijziging 10.313.395 10.997.405 16.553.359 7.409.768 7.528.631 
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6: Cultuur 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 19.547.924 18.959.705 18.745.111 17.499.856 17.859.376 

Baten voor wijziging -1.336.564 -1.404.679 -1.337.926 -1.351.305 -1.364.819 

Saldo voor wijziging 18.211.360 17.555.026 17.407.185 16.148.551 16.494.557 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen 
  

 

Doelstelling 
 

6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -364.230 364.230 0 0 0 
  

 

Koloniën van Weldadigheid en Unesco-status 
Het traject van de werelderfgoednominatie is uitgesteld. Er zijn extra werkzaamheden nodig. Daarnaast is het verwachte 
besluit met betrekking tot Rijksvastgoed Veenhuizen er nog niet. Hierdoor vertragen omvangrijke projecten zoals de 
geplande landinrichting Veenhuizen. Wij verzoeken om van het inkoopbudget € 294.233,--, van het Unesco-trajectbudget € 
70.000,-- en van het subsidiebudget € 159.000,-- (zie onder) te mogen overhevelen naar 2019. Op deze wijze  kunnen de 
lopende bestuurlijke afspraken met partners ook volgend jaar worden nagekomen. 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -159.000 159.000 0 0 0 
  

 

Kolonien van Weldadigheid en Unesco status 
Zie tekst bij subsidies. 

  

 

Doelstelling 
 

6.1.02 Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke 
en economische ontwikkelingen 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -56.000 56.000 0 0 0 
  

 

Overheveling budget culturele alliantie: 
Voor 3 (incidentele) projecten uit de Culturele Alliantie met de gemeenten verzoeken we om een budgetoverheveling van in 
totaal € 56.000,-- via de Saldireserve. Voor deze projecten is bestuurlijk commitment, vastgelegd in een convenant. Te 
weten: archeologische beleefpunten, haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk actualiseren en ontsluiten archeologiekaarten 
gemeenten en een plan van aanpak voor de inventarisatie en waardering van overblijfselen (ondergronds en bovengronds) 
uit de Tweede Wereldoorlog in heel Drenthe. De projecten zijn al in gang gezet. Het gaat om complexe, tijdrovende 
processen waarbij het tijdspad sterk afhankelijk is van andere en meerdere partijen. 

  

 

Doelstelling 
 

6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele investeringen die leiden tot 
toonaangevende kwaliteit) 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -100.000 344.750 244.750 244.750 244.750 
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Creatieve industrie/21th century skills 
Wij hebben voor deze collegeperiode een bedrag voor creatieve industrie gebudgetteerd. In 2018  hebben we aan de 
stichting Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) een Programma van eisen verstrekt, die in eerste instantie gaat over kennis en 
netwerken met de bedoeling dat daar concrete projecten uit voortkomen. Omdat K&C al enige tijd pro-actief bezig was met 
onze vraag, heeft zij in haar activiteitenplan 2019 al een tweetal projecten kunnen benoemen waarvoor zij bij ons een extra 
subsidieaanvraag willen indienen. Het project Vet! In het MBO en een Voucherregeling Creatieve industrie. Bestuurlijk is 
het activiteitenplan 2019 van K&C waarin deze twee projecten zijn benoemd is akkoord bevonden. Wij stellen voor om het 
budget van 2018 ad € 100.000,-- over te hevelen naar 2019 zodat beide projecten volledig kunnen worden uitgevoerd. 

  

 

Verhoging budget restauratie rijksmonumenten 
De provincies hebben in IPO-verband besloten om met ingang van 2019 de middelen van de decentralisatie-uitkering te 
verdelen op basis van het aantal rijksmonumenten minus het aantal woonhuizen. Door deze aanpassing sluit de uitkering 
beter aan op de daadwerkelijke restauratieopgave per provincie. Allereerst komt dit doordat in de praktijk in alle provincies 
de woonhuizen reeds uitgesloten waren van subsidie. Daarnaast is het totaal aantal rijksmonumenten (volgens het actuele 
rijksmonumentenregister) aanzienlijk hoger dan het aantal monumenten in 2012 waarop de huidige verdeling van de 
decentralisatie-uitkering is gebaseerd. De extra uitkering voor Drenthe bedraagt € 244.750,-- (zie 8.1.05). In 2019 zal 
worden besloten of ook de Provincie meer middelen voor dit doel gaat vrijmaken (matching). 

 

Beleidsopgave 

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

  

 

Doelstelling 
 

6.3.02 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en informatie 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 67.000 0 0 0 0 
  

 

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

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 18.935.694 19.883.685 18.989.861 17.744.606 18.104.126 

Baten na wijziging -1.336.564 -1.404.679 -1.337.926 -1.351.305 -1.364.819 

Saldo na wijziging 17.599.130 18.479.006 17.651.935 16.393.301 16.739.307 
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7: Dynamiek in leefomgeving 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 78.045.831 101.394.799 82.077.417 78.927.203 67.835.056 

Baten voor wijziging -15.069.315 -44.625.792 -14.502.325 -10.276.979 -5.667.568 

Saldo voor wijziging 62.976.516 56.769.007 67.575.092 68.650.224 62.167.488 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 
  

 

Doelstelling 
 

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 50.000 0 0 0 0 
  

 

Decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten 
Dit jaar is via het Provinciefonds aan Drenthe een decentralisatie-uitkering toegekend van € 50.000,-- (zie 8.1.05) met het 
verzoek om dat bedrag extra ten goede te laten komen aan ‘voedseleducatie' of activiteiten die dat stimuleren. Daarvoor 
wordt een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van de rijksuitkering. Dit gebeurt zoveel mogelijk in synergie met het 
bestaande provinciale beleid in het programma Toekomstgerichte Landbouw. IVN verzorgt voor onze provincie via de 
makelaar ‘Jong Leren Eten’ de uitvoering. 

 

Beleidsopgave 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 
  

 

Doelstelling 
 

7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 367.038 0 0 0 0 
  

 

Restitutie provinciale bijdrage Bij12 2017 
In 2018 is een restitutie van de provinciale bijdrage 2017 ontvangen op basis van de jaarstukken 2017 van Bij12 voor € 
82.000,--. Dit bedrag wordt in deze begrotingswijziging verwerkt en wordt verrekend met de Reserve natuurbeleid. 

  

 

Actualisatie uitvoeringskosten 
Op grond van de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) alsmede de nagekomen facturen over het boekjaar 2017 moeten de uitvoeringskosten van RVO en SNN 
worden bijgesteld. Met name als gevolg van nagekomen facturen over 2017 moet € 449.038,-- worden bijgeraamd. De 
uitvoeringskosten komen dan uit op € 2.152.038,-- en de afwikkeling vorig boekjaar wordt dan geraamd op € 921.000,--. De 
mutatie van € 449.038,-- wordt gedekt door de Reserve natuurbeleid. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -1.051.741 0 0 0 0 
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Actualisatie Programmatische aanpak stikstof (PAS). 
De actualisatie van de middelen voor de PAS voor het boekjaar 2018 hebben tot een aantal wijzigingen geleid. In 2018 
ramen we de middelen voor PAS af met € 1.351.741.-- en verhogen we de geraamde opbrengsten met € 113.988.-- (zie 
7.2.06 Baten). Daarnaast brengen we de begroting in lijn met de realisatie op de post Afwikkeling voorgaande boekjaar van 
€ 300.000.--. Per saldo leidt dit tot een storting van € 1.165.729.-- in de Reserve natuurbeleid. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -125.000 125.000 0 0 0 
  

 

Overheveling uitvoering Natuurbeschermingswet 
Komend jaar verwachten we minder inkomsten/leges vanuit vergunningaanvragen op grond van de PAS. Kortom: er is 
minder geld te besteden. Tegelijkertijd verwachten we meer inzet te plegen op het onderdeel soortenbescherming, vooral 
als gevolg van de aandacht bij sloopvergunningen. Als onderdeel hiervan gaan we een project starten gericht op monitoring 
van soorten bij asbestoperaties. Ook gaan we ervaring opdoen met het instrument soortenmanagementplan, om tegemoet 
te komen aan snelheid bij uitvoeren van energie reducerende maatregelen aan groepen van woningen en woonwijken. Om 
op goede wijze toezicht op soortenbescherming te kunnen uitvoeren willen we extra inzet plegen in 2019. In dit verband 
stellen we voor € 125.000,-- via de saldireserve over te hevelen naar 2019. 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 0 21.752 24.138 26.772 30.260 
  

 

Faunabeheereenheid Drenthe 
Wij stellen voor om € 21.752,-- extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de taken door de Faunabeheereenheid 
Drenthe. Reden voor de verhoging van het jaarbedrag ligt in de professionalisering van de inrichting en uitvoering van de 
FBE en het uitvoeren van extra taken in het kader van het beheer. Dit bedrag wordt meegenomen in de jaarlijks indexering 
van de boekjaarsubsidies. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 100.000 0 0 0 0 
  

 

Actualisatie 
Het budget voor monitoring wordt verhoogd met € 100.000.-- om de begroting in lijn te brengen met de verwachte realisatie 
van dit boekjaar. Deze wijziging wordt gedekt uit de Reserve natuurbeleid. 

 

Beleidsopgave 

7.3 Dynamisch Drenthe 
  

 

Doelstelling 
 

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

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -1.250.000 1.250.000 0 0 0 
  

 

Bijdrage aan Staats Bosbeheer (SBB) 
Staatsbosbeheer wenst de middelen voor recreatie, die voor het laatst beschikbaar zijn in 2018,  in te zetten voor 
overbrugging van de onderhoudskosten recreatieve voorzieningen tot 2020. Door onvoorziene omstandigheden heeft SBB 
daarvoor nog geen concreet plan van aanpak ingediend. Het bedrag wordt daarom in 2018 terug in de reserve vitaal 
platteland gestort om het er in 2019 weer uit te halen. 
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Vitaal platteland 
Een deel van de projecten vitaal platteland loopt door naar 2019. Derhalve wordt een bedrag van € 1 mln van de exploitatie 
2018 teruggestort naar de Reserve vitaal platteland. In 2019 wordt dit bedrag opnieuw toegevoegd aan de exploitatie. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 
  

 

Doelstelling 
 

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -113.988 0 0 0 0 
  

 

Actualisatie PAS inkomsten 
Zie de toelichting bij de lasten PAS op doelstelling 7.2.06. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 76.136.128 102.791.551 82.101.555 78.953.975 67.865.316 

Baten na wijziging -15.183.303 -44.625.792 -14.502.325 -10.276.979 -5.667.568 

Saldo na wijziging 60.952.825 58.165.759 67.599.230 68.676.996 62.197.748 
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8: Middelen 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 149.069.107 128.052.805 90.072.161 85.950.918 84.504.935 

Baten voor wijziging -345.919.014 -313.030.883 -272.461.701 -251.239.890 -244.967.760 

Saldo voor wijziging -196.849.907 -184.978.078 -182.389.540 -165.288.972 -160.462.825 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 
  

 

Doelstelling 
 

8.1.02 Onvoorziene uitgaven 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Onvoorzien/stelpost -475.000 0 0 0 0 
  

 

Onvoorziene uitgaven 
Van de post voor onvoorziene uitgaven denken we dit jaar geen gebruik meer te maken. We verlagen het budget daarom 
met € 475.000,-- tot € 25.000,--. Het voordeel brengen we ten gunste van de vrije bestedingsruimte. 

  

 

Doelstelling 
 

8.1.06 Vrije bestedingsruimte 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Onvoorzien/stelpost -1.696.052 121.337 90.267 -82.849 66.236 
  

 

Voor een specificatie van de post vrije bestedingsruimte verwijzen wij naar de tabel aan het einde van deze rapportage 
 

Beleidsopgave 

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 
  

 

Doelstelling 
 

8.2.04 Directe personele inzet 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Lonen 0 770.833 1.114.394 1.111.659 1.100.206 
  

 

Opheffing Projectenbureau Drenthe 
De noodzaak van een apart Projectenbureau Drenthe binnen de ambtelijke organisatie is komen te vervallen. Dat geldt 
eveneens voor het gebruik van de afzonderlijke huisvesting (Tetrode) en secretariële ondersteuning. De werkzaamheden 
worden overgenomen door het ambtelijk apparaat. De vrijkomende middelen worden oa. ingezet voor extra capaciteit van 
het ambtelijk apparaat voor € 100.000,-- (zie ook 2.2.02). 

  

 

Werkploeg beheer en onderhoud wegen en vaarwegen 
Dit betreft de instelling van een werkploeg voor het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. De salarissen 
bedragen € 167.020,--. De dekking wordt gevonden in reductie van inhuur en uitbesteding (zie 3.5.10 en 3.5.11) 
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Verwachte loonontwikkeling van de cao’s 2019 en 2020 (direct personeel) 
De huidige cao loopt tot en met 31 december 2018. In de voorjaarsnota was nog rekening gehouden met een beperkte 
loonstijging van 1 miljoen in 2019 oplopend naar 2,5 miljoen in 2022. Op basis van de recent afgesloten CAO’s verwachten 
wij nu een loonsverhoging van 3,5% voor 2019 en 2020. Samen met de geschetste stijging van de pensioenpremies in 
2019 (1% in loonkosten), betekent dat een maximale stijging van de loonkosten met 8%. Voor de provincie Drenthe 
betekent het een loonkostenstijging van ca. € 774.000,-- in 2019 en ca. € 1.550.000,-- vanaf 2020. Dit wordt als volgt 
gespecificeerd. Voor directe personele lasten bedraagt dat 336.813,-- (2018) en 680.374,-- (2019). Voor de indirecte 
loonkosten is dat 437.627,-- (2018 respectievelijk 870.800 (2019) (zie 8.2.11). We zijn en gaan ervan uit dat in de 
septembercirculaire ook de compensatie voor extra loonkosten zit. De septembercirculaire is volledig in de 8e 
begrotingswijziging 2018/2e wijziging 2019 verwerkt. Uit het oogpunt van matching vinden wij dat we dan ook de recente 
verwachtingen voor de loonstijging moeten verwerken en niet moeten wachten tot de CAO definitief is afgesloten. 
Oorspronkelijk dachten we dat de nieuwe CAO uiterlijk op 1 november een feit zou zijn. Op dit moment is echter nog niet 
bekend wanneer en welke CAO wordt overeengekomen. De extra loonkosten worden worden ten laste van de vrije 
bestedingsruimte gebracht. De dekking voor deze extra lasten komt uit een verlaging van de stelpost herstel indexatie 
inkoopbudgetten die ten gunste van de vrije bestedingsruimte is gebracht. 

  

 

Uitbreiding loonbudget Griffie 
Het takenpakket van de Drentse Statengriffie ontwikkelt zich onder invloed van veranderingen binnen onze samenleving en 
het openbaar bestuur. Externe communicatie (strategische inzet oude en nieuwe media) en nieuwe initiatieven naar buiten 
(zoals Gast van de Staten en Drenthe in Debat) vragen een grotere inzet vanuit de griffie dan voorheen. Het toenemende 
aantal fracties (2007-200: 6, 2011-2015: 8, 2015-2019: 10) leidt ook tot vergroting van het beroep op de medewerkers. Het 
loonkostenbudget van de griffie is tot nu toe niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Gelet op de huidige werkdruk kan dit 
nu niet langer uitblijven. Tevens speelt hierbij het (relatief grote) effect van het Generatiepact op de bezetting van de griffie 
een rol (daling beschikbare uren). Waar dit effect in de provinciale organisatie 2,13 % is, is dit voor de griffie 6,4 % (een 
daling van 0,6 fte op 9,36 fte formatie). Met het voorstel om het loonbudget per 1-1-2019 met € 167.000,-- structureel te 
verhogen, anticiperen wij verder op de te verwachten (grote) personele wijzigingen vanwege het stapsgewijs uit dienst 
treden (pensioen) van medewerkers in de volgende statenperiode. Dit voorstel wordt (zo nodig) in een separaat statenstuk 
nader onderbouwd. 

  

 

Doelstelling 
 

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

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -50.000 0 0 0 0 
  

 

Verlaging budget Grafische diensten 
We verwachten dat de kosten van de standaard grafische diensten lager zullen uitvallen dan begroot in 2018. We zullen 
monitoren of deze trend zich de komende jaren voortzet. Maatwerk opdrachten bij grotere projecten vallen hierbuiten. Die 
worden uitbesteed en zijn direct verantwoord bij de specifieke beleidsopgaven. Voor 2018 verlagen we het budget met € 
50.000,--. Het bedrag komt ten gunste van de vrije bestedingsruimte. 

  

 

Doelstelling 
 

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van 
financieel instrumentarium 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 0 -774.440 -1.551.174 -1.553.379 -1.553.378 
  

 

Stelpost Herstel indexatie inkoopbudgetten.  
De stelpost Herstel Indexatie Inkoopbudgetten laten we gedeeltelijk vrijvallen ten gunste van de vrije bestedingsruimte als 
dekking voor de extra loonkosten als gevolg van de verwachte CAO 2019-2020. 

  

 

Doelstelling 
 

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

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 62.146 67.280 74.599 79.994 87.683 
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Dotatie voorzieningen Drents Museum, Depot Drents Museum en Huize Tetrode 
In 2018 zijn de Meerjarenonderhoudsplannen van het Drents Museum, Depot Drents Museum en Huize Tetrode 
geactualiseerd. Vorig jaar hebben we dit al gedaan voor het provinciehuis. Bij het actualiseren van de MJOP’s zijn alle 
geplande werkzaamheden opnieuw kritisch bekeken, zijn de contracten die een eenjarig karakter hebben naar het dagelijks 
onderhoud verschoven en zijn na inspecties ontbrekende zaken toegevoegd. Voor Huize Tetrode willen we een aparte 
voorziening instellen, omdat dit een losstaand gebouw is met ook een andere huurder. Op basis van de 
verantwoordingsvoorschriften kunnen groot onderhoudskosten alleen dan ten laste van een gevormde voorziening worden 
gebracht, indien er een recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is. Onder recent wordt een beheerplan verstaan 
van maximaal vijf jaar oud. De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan heeft geleid tot een stijging van de totale 
onderhoudskosten van € 86.583,-- per jaar (€ 24.437,-- voor de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en € 62.146,-- 
voor de dagelijkse onderhoudskosten). Via de begroting hebben wij al aangegeven dat de dotatie aan de (groot) 
onderhoudsvoorziening Drents Museum na 2022 naar schatting zou gaan stijgen met € 214.000,-- per jaar. De huidige 
stijging is afgeleid van een doorrekening over de jaren 2018-2027. Er wordt nog nagedacht over mogelijke verbouwingen in 
combinatie met onderhoud. Als dat het geval is zal  het huidige onderhoudsplan worden bijgesteld. 

       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Toev. voorziening 24.437 24.437 24.437 24.437 24.437 
  

 

Dotatie voorzieningen Drents Museum, Depot Drents Museum en Huize Tetrode 
Zie voor een verdere toelichting 8.2.08 inkoop. 

  

 

Doelstelling 
 

8.2.11 Inzet ondersteunend personeel 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Lonen 0 437.627 870.800 875.740 887.192 
  

 

Verwachte ontwikkeling loonkosten Overhead. 
Wij verwachten een loonkostenstijging van  € 437.627,-- (2018 respectievelijk 870.800 (2019). Zie verder 8.2.04. 

 

Beleidsopgave 

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
  

 

Doelstelling 
 

8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Bijdr. aan reserves 21.448.340 14.193.170 737.762 0 0 
  

 

Voor een specificatie van de stortingen in reserves verwijzen wij naar de tabel aan het einde van deze rapportage. 
 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 
  

 

Doelstelling 
 

8.1.03 Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Opcenten MRB -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 
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Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting. 
Het aantal "belastbare" auto's in Drenthe stijgt. Op basis van de gerealiseerde opbrengsten in 2018 t/m de maand oktober 
verhogen we de in 2018 geraamde opbrengst ad € 56.885.000,-- met € 750.000,-- structureel. De hogere opbrengst 
voegen we toe aan de vrije bestedingsruimte. 

  

 

Doelstelling 
 

8.1.05 Uitkering Provinciefonds 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies 2.683.450 16.974 151.869 317.497 165.643 
  

 

Algemene uitkering provinciefonds 
Voor de berekening van de algemene uitkering uit het Provinciefonds wordt uitgegaan van de inmiddels ontvangen 
Septembercirculaire Provinciefonds 2018. De raming van de algemene uitkering is aangepast aan de hand van de 
nieuwste berekeningen van het accres. De navolgende mutaties worden verrekend met de vrije bestedingsruimte. 
 
               Algemene uitkering     Algemene uitkering         Nadelig 
               Meicirculaire 2018       Septembercirc.2018       saldo 
2018         134.641.717             131.653.239                  2.988.478 
2019         139.379.006             139.004.282                     374.724 
2020         144.949.317             144.552.698                     396.619 
2021         149.655.471             149.093.225                     562.247 
2022         154.479.500             154.069.107                     410.393 
2023         154.479.500             154.069.107                     410.393 
2024         154.479.500             154.069.107                     410.393 

  

 

Decentralisatie-uitkering Faciliteit MKB 
De provincie Drenthe ontvangt in 2018 een bijdrage van € 25.000,--, bestemd voor het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland, voor het opzetten van een faciliteit voor het zoekgedrag van MKB-ers en de beoordeling van subsidie-adviseurs 
(zie ook 2.2.02 lasten). De hoofdlijn van het experiment is dat MKB-ers subsidie-adviseurs op bedrijfsprofiel kunnen kiezen 
en de adviseurs die hen hebben geholpen kunnen ranken/beoordelen. Dit heeft als doel de kwaliteit van het zoekproces en 
de inhoudelijke dienstverlening te stimuleren. 

  

 

Decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten 
Dit jaar is via het Provinciefonds aan Drenthe een decentralisatie-uitkering toegekend van € 50.000,--  met het verzoek om 
dat bedrag extra ten goede te laten komen aan ‘voedseleducatie' of activiteiten die dat stimuleren  
(zie ook 7.1.01). 

  

 

Verhoging DU Monumentenzorg 
De provincies hebben in IPO-verband besloten om met ingang van 2019 de middelen van de decentralisatie-uitkering te 
verdelen op basis van het aantal rijksmonumenten minus het aantal woonhuizen. De extra uitkering voor Drenthe bedraagt 
€ 244.750,-- (zie ook 6.1.03). 

  

 

Decentralisatie-uitkering Natuur en waterkwaliteit 
In de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden is afgesproken dat 5 provincies een decentralisatie-
uitkering ontvangen voor het ondernemen van netwerkactiviteiten. Voor Drenthe bedraagt deze € 230.028,-- (Zie ook 
doelstelling 4.3.01 lasten). 

  

 

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 
Provincies ontvangen voor 2019 een bedrag van in totaal € 13,684 miljoen voor het Programma Impuls 
Omgevingsveiligheid 2015-2019. De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit een aantal deelprogramma’s van de 
gezamenlijke overheden. Het betreft de deelprogramma’s: Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), Publicatiereeks 
Gevaarlijke Stoffen (PGS), Informatie-Kennisinfrastructuur, Lokaal EV-beleid en de Voorbereiding implementatie 
modernisering omgevingsveiligheid. In 2019 bedraagt de uitkering aan Drenthe € 113.000,-- (zir ook 5.2 lasten). 

 

Beleidsopgave 

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
  

 

Doelstelling 
 

8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
       

 

 2018 2019 2020 2021 2022 
 

Bijdr. van reserves -7.394.371 -14.622.864 -8.373.519 -5.036.000 0 
  

 

Voor een specificatie van de onttrekkingen aan reserves verwijzen wij naar de tabel aan het einde van deze rapportage. 



26 

  

 

 

 
Storting 2018 2019 2020 2021 2022 

Bijdrage aan de reserve 
voor algemene doeleinden 

     

Doelstelling: 5.1.03 
Actieplan Energieneutraal 
Wonen 

0 125.000 0 0 0 

Bijdrage aan saldireserve      

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant 
voor Werk en 
Bedrijvenregeling Drenthe 

4.273.834 0 0 0 0 

Doelstelling: 2.5.02 
Subsidieregeling 
vrijetijdseconomie 

250.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 2.5.06 
Vakantieparken 

940.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.4.01 
SWUNG-gelden 

76.775 0 0 0 0 

Doelstelling: 4.1.01 Impuls 
Volkshuisvesting 

597.632 0 0 0 0 

Doelstelling: 4.1.02 Bijdrage 
Herstructureringsfonds 

2.218.796 0 0 0 0 

Doelstelling: 4.2.03 DU 
middelen Deltafonds 

682.347 0 0 0 0 

Doelstelling: 5.3.05 
Middelen bodemsanering 
meerjarig 

4.153.920 1.285.599 0 0 0 

Doelstelling: 6.1.01 
Creatieve industrie 

100.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 6.1.01 Unesco 
status Kolonien van 
Weldadigheid 

523.230 0 0 0 0 

Doelstelling: 6.1.02 
Budgetoverheveling 
archeologie 

56.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.09 
Uitvoering Wet 
Natuurbescherming 

125.000 0 0 0 0 

Bijdrage aan Reserve 
Regio Specifiek Pakket 

     

Doelstelling: 3.7.01  RSP 
Bereikbaarheid Emmen 

500.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.7.02 
Integrale 
gebiedsontwikkeling 
Coevorden 

0 5.982.571 737.762 0 0 

Doelstelling: 3.7.03 
Ruimtelijk Economisch 
Programma 

1.800.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.7.04 
Verbetering spoor Zwolle, 
Coevorden, Emmen 

1.170.000 6.800.000 0 0 0 

Bijdrage aan reserve 
vitaal platteland 

     

Doelstelling: 7.3.01 Bijdrage 
SBB 

250.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 7.3.01 Vitaal 
platteland 

1.000.000 0 0 0 0 
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Bijdrage aan reserve 
natuurbeleid 

     

Doelstelling: 7.2.05 Bij12 
afrekening 2017 

82.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.06 PAS-
mutatie 

1.165.729 0 0 0 0 

Bijdrage aan 
Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

     

Doelstelling: 3.5.12 ANWB 
Bewegwijzering 

130.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.5.12 Groot 
onderhoud wegen 

98.259 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.5.12 N376 
Groot 
onderhoudswerkzaamheden 

348.250 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.6.08 
Bedieningspost Peelo 

155.568 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.6.08 Groot 
onderhoud vaarwegen 

751.000 0 0 0 0 

Totaal Storting 21.448.340 14.193.170 737.762 0 0 
      

Onttrekking 2018 2019 2020 2021 2022 

Bijdrage van reserve voor 
algemene doeleinden 

     

Doelstelling: 5.1.03 
Actieplan Energieneutraal 
Wonen 

-125.000 0 0 0 0 

Bijdrage van de 
saldireserve 

     

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant 
voor werk en 
Bedrijvenregeling Drenthe 

0 -4.273.834 0 0 0 

Doelstelling: 2.5.02 
Subsidieregeling 
vrijetijdseconomie 

0 -250.000 0 0 0 

Doelstelling: 2.5.06 
Vakantieparken 

0 -940.000 0 0 0 

Doelstelling: 3.4.01 
SWUNG-gelden 

0 -76.775 0 0 0 

Doelstelling: 4.1.02 Bijdrage 
Herstructureringsfonds 

0 -2.218.796 0 0 0 

Doelstelling: 4.1.04 Impuls 
Volkshuisvesting 

0 -597.632 0 0 0 

Doelstelling: 4.2.03 DU 
middelen Deltafonds 

0 -682.347 0 0 0 

Doelstelling: 5.3.05 
Middelen bodemsanering 
meerjarig 

0 0 -5.439.519 0 0 

Doelstelling: 6.1.01 Unesco 
Kolonien van Weldadigheid 

0 -523.230 0 0 0 

Doelstelling: 6.1.01 Unesco 
traject 

0 -100.000 0 0 0 

Doelstelling: 6.1.02 
Budgetoverheveling 
archeologie 

0 -56.000 0 0 0 
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Doelstelling: 7.2.09 
Uitvoering Wet 
Natuurbescherming 

0 -125.000 0 0 0 

Bijdrage van Reserve 
Regio Specifiek Pakket 

     

Doelstelling: 3.7.01 RSP 
Bereikbaarheid Emmen 

0 -500.000 0 0 0 

Doelstelling: 3.7.02 
Integrale 
gebiedsontwikkeling 
Coevorden 

-6.720.333 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.7.03 
Ruimtelijk Economisch 
Programma 

0 -1.800.000 0 0 0 

Doelstelling: 3.7.04 
Verbetering spoor Zwolle 
Coevorden en Emmen 

0 0 -2.934.000 -5.036.000 0 

Bijdrage van reserve 
vitaal platteland 

     

Doelstelling: 7.3.01 Bijdrage 
SBB 

0 -250.000 0 0 0 

Doelstelling: 7.3.01 Vitaal 
platteland 

0 -1.000.000 0 0 0 

Bijdrage van reserve 
natuurbeleid 

     

Doelstelling: 7.2.05 
Uitvoeringskosten afw. 
voorg. boekjaar 

-449.038 0 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.10 
Monitoring gebiedenbeleid 

-100.000 0 0 0 0 

Bijdrage van 
Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

     

Doelstelling: 3.5.12 ANWB 
Bewegwijzering 

0 -130.000 0 0 0 

Doelstelling: 3.5.12 N376 
Groot 
onderhoudswerkzaamheden 

0 -348.250 0 0 0 

Doelstelling: 3.6.08 Groot 
onderhoud vaarwegen 

0 -751.000 0 0 0 

Totaal Onttrekking -7.394.371 -14.622.864 -8.373.519 -5.036.000 0 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 168.382.978 142.893.049 91.433.246 86.406.520 85.117.311 

Baten na wijziging -351.379.935 -328.386.773 -281.433.351 -256.708.393 -245.552.117 

Saldo na wijziging -182.996.957 -185.493.724 -190.000.105 -170.301.873 -160.434.806 
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Tabel vrije bestedingsruimte 
Mutatie 2018 2019 2020 2021 2022 

Vrije bestedingsruimte      

Doelstelling: 1.3.02 Wachtgeld oud-GS 110.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 3.3.02 Bijdrage OV Bureau 26.009 26.530 27.060 27.601 36.009 

Doelstelling: 5.3.05 Vrijwillige bodemsaneringen 35.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 6.3.02 RTV Drenthe -67.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.09 Faunabeheereenheid Drenthe 0 -21.752 -24.138 -26.772 -30.260 

Doelstelling: 8.1.02 Verlagen onvoorzien 475.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 8.1.03 Meeropbrengst MRB 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 

Doelstelling: 8.1.05 AU Provinciefonds -2.988.478 -374.724 -396.619 -562.247 -410.393 

Doelstelling: 8.2.0.8 Dotatie voorzieningen DM -86.583 -91.717 -99.036 -104.431 -112.120 

Doelstelling: 8.2.04 en 8.2.11 Loonkostenstijging CAO 0 -774.440 -1.551.174 -1.553.379 -1.553.378 

Doelstelling: 8.2.04 Lonen en sociale premies SG 0 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 

Doelstelling: 8.2.05 Verlaging budget Grafische 
diensten 

50.000 0 0 0 0 

Doelstelling: 8.2.06 Dekking stijging loonkosten 0 774.440 1.551.174 1.553.379 1.553.378 

Totaal Mutatie -1.696.052 121.337 90.267 -82.849 66.236 

 
 


