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Geachte voorzitter/leden,

Voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 zijn de Statenfracties
in de gelegenheid gesteld om schriftelijk financieel{echnische vragen over de Voor-
jaarsnota 2018 te stellen. Door de fracties van CDA, WD en D66 is van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

mr. L. Maarleveld,

d irecteu r-se"r"t"r¡sfl

Bijlage: Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2018
km/coll.



Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2018 
 

Staten-

fractie 

No. Vraag Antwoord 

CDA 1 In diverse investeringsprojecten is sprake van 

het uitzetten van leningen, met daarbij de 

noodzakelijke reserveringen in de 

risicoreserve revolverend financieren. Het 

aantal uitstaande leningen blijft 

vanzelfsprekend toenemen. De druk op de 

ambtelijke organisatie om de kwaliteit van 

de uitstaande leningen te monitoren neemt 

op dit punt zeker toe. Hoe is het college in 

staat om op dit punt in control te blijven, of 

anders geformuleerd, welke maatregelen 

heeft het college genomen om dit risico goed 

te kunnen blijven beheersen. 

Het belang van het goed monitoren is onderkend bij de organisatie. Deze taak is primair 

belegd bij team financiën.  

Tenminste 1x per jaar, bij het opmaken van de jaarrekening, worden in overleg met de 

teams de leningen beoordeeld.  

 

Gelet op de toename van de leningenportefeuille wordt binnen het team financiën nader 

bekeken de capaciteitsinzet hierop te versterken. Hierbij ligt tevens een belangrijke 

relatie met de treasury functie. 

  

CDA 2 Blz. 15 sportbudget. In de huidige 

meerjarenraming is het budget voor sport 

met 145K verlaagd vanaf 2020. Nu wordt het 

budget vanaf 2020 weer verhoogd met 145K. 

Welke argumenten waren er om dit budget 

te verlagen, en waarom draaien we dit nu 

terug. Tevens de vraag welke onderbouwing 

er hoort bij de uitbreiding nu van het budget 

op basis van de gegeven argumentatie. 

Het bedrag van € 145.000,-- betrof een intensivering gedurende de huidige 

Collegeperiode. Het voorstel houdt in, dat de intensivering feitelijk wordt voortgezet. Met 

andere woorden: het sportbudget blijft dan op het niveau van de huidige Collegeperiode, 

ter continuering van het huidige ambitieniveau. 



Staten-

fractie 

No. Vraag Antwoord 

CDA 3 Blz. 17 Prolander. De extra bijdrage in 2019 is 

gebaseerd op personele maatregelen m.b.t. 

generatiepact en flex middelen voor 

kwetsbare functies, klopt dat? Zo ja, waarom 

is dit budget dan eenmalig en werkt dit niet 

door in de jaren daarna. 

De geplande extra bijdragen zijn bedoeld ter dekking van het generatiepact en de lagere 

efficiencykorting. Ten aanzien van de lasten voor het generatiepact geldt dat deze 

variëren van jaar tot jaar. Dat hangt samen met de leeftijd van de deelnemers aan het 

generatiepact, de inschaling van de deelnemers en het moment van instappen. De extra 

lasten voor Prolander m.b.t. de kwetsbare functies zijn wel structureel. Voor het bepalen 

van de extra middelen kijkt Prolander eerst naar de mogelijkheden om extra kosten uit 

eigen middelen te dekken. De eigen begrotingsruimte van Prolander (die varieert van jaar 

tot jaar) is eerst ingezet; alleen voor het deel dat niet gedekt kan worden, is een beroep 

gedaan op ons als deelnemer. In de komende jaren fluctueert dit. 

CDA 4 Blz. 19. Uitbreiding budget personeel en 

organisatie vanaf 2020 structureel met 1 

miljoen. Welke onderbouwing hoort daarbij. 

Uiteraard staat er wel iets in de tekst, maar 

of de uitkomst daarvan nu 1 miljoen moet 

zijn, of minder, of meer, is niet helder.  

Idem blz. 19. De jaarlijkse loonstijging van ca 

2 procent per jaar, hoe verhoudt zich dat tot 

eerder genomen besluitvorming rond groen 

voor grijs etc. Is hier ook rekening gehouden 

met een terugverdieneffect bv op basis van 

al dan niet natuurlijk verloop? 

Er is geen sprake van uitbreiding van budgetten t.o.v. de huidige situatie maar van een 

sterke reductie, omdat een aantal budgetten komt te vervallen na 2019.  

De afgelopen jaren en ook richting 2021 is er een gefaseerde taakstelling tot 

formatiereductie. Het verder brengen van opgavegericht werken in een wendbare 

organisatie vraagt een goede koppeling tussen capaciteiten (kwaliteitseisen) van mensen 

en vergroting van de flexibiliteit van de inzet van mensen om mee te kunnen bewegen 

met alle ontwikkelingen. 

Het personeelsbestand van de provincie is wat betreft leeftijdsopbouw relatief oud. En 

een derde zal de komende 10 jaar met pensioen gaan.    

Het herstellen van een ongezonde generatiebalans vraagt echter om een meerjarenbeleid 

en inspanningen op diverse terreinen omdat de beïnvloedbaarheid op korte termijn 

beperkt is.  

Het generatiepact dat per 1-1-2018 is ingevoerd voor 2 jaar stopt ook op 1-1-2020.  

De jaarlijkse loonstijging heeft geen directe relatie met besluitvorming over Groen voor 

Grijs. De jaarlijkse loonstijging houdt verband met indexering van de lonen die naar 

verwachting het komende jaar met 2% zullen stijgen. 



Staten-

fractie 

No. Vraag Antwoord 

Groen voor grijs is primair bedoeld om verjonging van de organisatie handen en voeten te 

geven. Een bijeffect is dat de groene medewerker over het algemeen lagere loonkosten 

heeft dan de uitgestroomde grijze medewerker. In die zin is er zeker sprake van een, 

weliswaar gering, terugverdieneffect. Het budget groen voor grijs stopt na 2019. 

CDA 5 Wij missen een opmerking over de verdeling 

van het extra budget voor bibliotheken. Het 

college heeft toegezegd om met een voorstel 

te komen ten aanzien van de wijze waarop 

het totaalbedrag van 1,2 miljoen over de 12 

gemeenten zal worden verdeel, gekoppeld 

aan de voorwaarde dat dit niet mag leiden 

tot een bezuiniging op de bibliotheekbijdrage 

van de desbetreffende gemeentelijke 

overheid. Kunnen wij op dit punt nog een 

voorstel verwachten? 

Het voorstel voor verdeling van het budget is u bij brief d.d. 13 juni 2017 toegezonden. 

 

Alle gemeenten hebben aangegeven zich te kunnen vinden in een geoormerkte bijdrage 

van € 100.000,-- per gemeente vanaf 2019, met als voorwaarde dat op de gemeentelijke 

bijdrage voor bibliotheekwerk niet bezuinigd wordt (peiljaar 2018). Dit is conform ons 

voorstel in uw FCBE-commissievergadering van 28-06-2017. 

VVD 6 Op pagina 9 VJN staat: “Een vierde actielijn 

heeft te maken met de korte termijnacties 

als het versnellen van de overgang van 

werkloosheid naar werk. De verwachting is 

dat deze actielijn na 2019 niet meer nodig 

is.”  

Waarom zijn deze acties niet meer nodig na 

2019? En waarom in 2019 nog wel? 

Actielijn 4 is een uitvloeisel van de provinciale Versnellingsagenda’s, waarmee de 

provincie ten tijde van de economische crises versterkt heeft ingezet op korte termijn 

acties. Deze hadden ten doel om samen met onze partners op het terrein van 

arbeidsmarkt en onderwijs zo snel mogelijk mensen aan het werk te helpen, die door de 

crisis hun baan dreigden te verliezen of kwijt waren geraakt. 

 

Met name door de economische groei en het aantrekken van de arbeidsmarkt is het 

aantal steunaanvragen teruggelopen. Het grootste deel van de werkzoekenden vindt uit 

eigen kracht weer snel een baan. Daarom is sinds 2017 vooral ingezet op 

uitstroomgerichte pilots zoals bijvoorbeeld het succesvolle project met Visser & Smit 



Staten-

fractie 
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Hanab waarin mensen vanuit een bijstandssituatie worden opgeleid tot offshore 

monteurs.  

 

De verwachting is dat door de aanhoudende economische groei ook dit soort projecten 

na 2019 geen aanvullende provinciale steun meer nodig zullen hebben. Daarnaast zullen 

bijdragen voor scholingsvragen van werkzoekenden onderdeel uitmaken van het 

maatregelpakket van Motie M2017-9. 

VVD 7 Pagina 16/17 VJN: Toename subsidie 

Geopark. U beschrijft dat de subsidie voor de 

periode 2020-2022 met € 100.000,- per jaar 

moet worden opgehoogd. Graag ontvangen 

wij een nadere specificatie hiervan. Wilt u in 

deze specificatie ook het bestaande 

subsidiebedrag van € 50.000,- per jaar 

meenemen? 

Voor de beantwoording verwijzen wij naar het erratum bij de Voorjaarsnota 2018. Het 

bestaande subsidiebedrag voor de jaren 2018 en 2019 betreft € 125.000,-- per jaar. Dit 

bedrag zou na 2019 aflopen. Voorgesteld wordt, dit bedrag vanaf 2020 voort te zetten 

met € 150.000,--. Aanvullend wordt voorgesteld met ingang van 2019 een bedrag van 

€ 50.000,-- extra beschikbaar te stellen, opdat de educatieve functie van Geopark een 

impuls kan krijgen door aanstelling van een educatief medewerk(st)er en ontwikkeling 

van educatief materiaal. 

VVD 8 Pagina 17 VJN: Wilt u de geplande extra 

bijdragen aan Prolander nader specificeren? 

Vanuit de geformuleerde tekst hebben wij 

geen aansluiting met de vermelde bedragen. 

Ook varieert de hoogte van de vermelde 

bedragen per jaar nogal. Wilt u dit ook 

toelichten? 

Zie het antwoord op vraag 3. 

VVD 9 Pagina 19 VJN: U beschrijft dat u 

vooruitlopend op een te ontwikkelen visie 

betreffende herijking op de toekomstige 

Zoals ook bij vraag 4 is aangegeven spelen een aantal ontwikkelingen een rol zoals het 

versterken van het opgavegerichte werken en investeren in medewerkers om flexibel en 

duurzaam inzetbaar te blijven bij een steeds ouder wordend personeelbestand. 
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organisatie vanaf 2020 jaarlijks € 1 miljoen 

beschikbaar wilt stellen voor 

organisatieontwikkeling en onvoorziene 

knelpunten. Wilt u dit nader specificeren? 

VVD 10 Op een loonsom van ca. € 50 miljoen wilt u 

jaarlijks een bedrag reserveren van € 

140.000,- in het kader van bewust belonen, 

om daarmee individuen en teams te 

stimuleren en waarderen volgens het 

principe “boter bij de vis”. Dat is ongeveer 

0,3%. Uw ambitie lijkt veel groter dan de 

beschikbare middelen. Graag toelichting. 

Het gaat hier om incidenteel waarderen en belonen op basis van goede afspraken om 
mensen te motiveren en stimuleren. Met de komst van de nieuwe cao is het hiervoor 
bestaande budget komen te vervallen. De verwachting is dat het voorgestelde budget 
voldoende is naast alle andere mogelijkheden die er zijn rondom belonen en waarderen 
bij de provincie. 

VVD 11 Pagina 22 VJN: U beschrijft dat als gevolg van 

een aantal te nemen maatregelen de liquide 

middelen in 2020 teruglopen naar ca. € 20 

miljoen. Wilt u dit bedrag in perspectief 

plaatsen? Wat waren de beschikbare liquide 

middelen op het vergelijkbare moment in het 

jaar in de jaren 2016 en 2017 en welke 

verwachting bestaat er ten aanzien van de 

liquide middelen op het vergelijkbare 

moment in het jaar over de jaren 2018 en 

2019. Wilt u ook de verwachte beschikbare 

liquide middelen over de jaren 2021 en 2022 

aangeven? 

 

De overige middelen van de provincie zijn voor een langere periode ondergebracht bij 

banken of bij gemeenten (e.e.a. conform de wet Fido). In onderstaande tabel, 

opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2018 pagina 25, is het meerjarige beeld over de 

beschikbare liquide middelen weergegeven. Aan de tabel zijn de jaren 2016 en 2017 

toegevoegd.  In de tabel ziet u tevens de verwachte ontwikkeling van de beschikbare 

liquide middelen t/m 2024.  
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fractie 
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De terugloop van liquide middelen vanaf 2017 was voorzien. De effecten van de 

uitvoering van de investeringsagenda en de geplande leningen i.h.k.v. revolverend 

financieren zijn duidelijk zichtbaar. De liquiditeitsprognose wordt meerdere keren per jaar 

geactualiseerd op basis van feitelijke ontwikkelingen en/of bijgestelde planningen.  Dan 

blijkt ook of het voorgenomen uitgavenritme wordt gerealiseerd.  

De uitgezette deposito’s bij banken vallen in 2021 vrij. Ook lopen de komende jaren 

leningen aan andere openbare lichamen af. Daarmee komen direct inzetbare liquide 

middelen beschikbaar voor publieke doeleinden.  

VVD 12 Tot welke mogelijke risico’s leidt de 

terugloop van beschikbare liquide middelen? 

Het teruglopen van de beschikbare liquide middelen kan er op termijn toe leiden dat de 
provincie moet gaan lenen. In dat geval ontstaat er een renterisico op de leningen. 

D66 13 Pag. 5 en 13 

IBP: reductie% CO2 in 2030 

Provincie: energieneutraal in 2050 

 De route naar een energieneutraal 2050 heeft vele mijlpalen. De provinciale mijlpaal 

zoals in de omgevingsvisie is vastgelegd om in 2030 voor 40% energieneutraal te zijn 

gebruikt niet dezelfde ‘indicator’ of ‘eenheid’ als het CO2-reductie doel in het IBP. In 
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* Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?  

* welk bedrag is gemoeid met het streven 

van de genoemde CO2 reductie in Drenthe 

en waar is dat terug te vinden? 

de praktijk zal dit weinig uitmaken. Het CO2 doel van het IBP betreft een totale 

optelsom van alle provinciale inspanningen. 

 Bij de in te zetten middelen gaat het om de totale middelen voor het programma 

Energie, te weten € 3.450.000,-- in 2018 en € 3.050.000,-- in 2019. Daarnaast kan nog 

gedacht worden aan de inzet door de Drentse Energie Organisatie. 

D66 14 Pag. 7: de cofinancieringsgreserve: voor 

2021-2027 wordt € 16 mln. geschat, de 

lopende periode gaat uit van € 25 mln. 

Welke wijzigingen/veranderingen leidden tot 

deze verwachting? 

Om in de volgende programmaperiode op eenzelfde manier te kunnen acteren en snel 

Europees geld te kunnen koppelen aan eigen middelen adviseren wij om wederom een 

EU-cofinancieringsreserve in te zetten en hiervoor de benodigde middelen voor 

beschikbaar te stellen. De inschatting is op dit moment dat de Europese fondsen waar wij 

als Drenthe/noorden op inzetten minder gaan worden.  

Op basis van gecalculeerde inschattingen, ervaringen uit het verleden, de inzet op de 

huidige fondsen en de te verwachten wijzigingen in de Europese programmering, 

verwachten wij daarom dat er minimaal €16 miljoen benodigd is aan middelen in de EU-

cofinancieringsreserve voor de programmaperiode 2021 – 2027.  

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel 

Kader (MFK) van de EU en de doorwerking daarvan voor Nederlandse regio’s, kunnen wij 

in de komende jaren nauwkeuriger bepalen welke omvang de reserve cofinanciering 

Europa moet hebben. 

D66 15 Pag. 8/9: overgang van werkloosheid naar 

werk: deze actielijn zou niet meer nodig zijn 

in 2019. Zijn de problemen dan opgelost? 

Zie antwoord bij vraag nr. 6. 

D66 16 Pag. 9: 2018 blijkt niet haalbaar om de "witte 

adressen “ niet meer wit te laten zijn: om 

hoeveel witte adressen gaat het naar 

verwachting na 1.1.2019? 

Onze ambitie is, deze collegeperiode alle witte adressen aan te sluiten op breedband. We 

weten met zekerheid dat 8.500 adressen op de genoemde datum zijn aangesloten. De 

komende maanden zal blijken welke initiatieven ook tot aanleg overgaan en wat dit 

betekent voor onze ambitie. 



Staten-

fractie 

No. Vraag Antwoord 

D66 17 Pag. 11: wat houdt de wegenruil met Emmen 

in? 

De gemeente Emmen heeft ambities t.a.v. de weg Emmen Klazienaveen (N862), die nu 

nog van de provincie is. De provincie en gemeente Emmen hebben gezamenlijk ambities 

t.a.v. de rondweg Emmen dat onderdeel is van de N391. De rondweg (deel van N391) is 

nu nog eigendom van de gemeente Emmen. Het ruilen van de wegen, eventueel 

aangevuld met andere wegen, is in combinatie met een plan van aanpak van beide wegen 

een oplossing om te kunnen voldoen aan de (toekomstige) ambities. 

D66 18 Pag. 13 wat is concreet het aanbod van IPO 

op terrein van energietransitie voor 

Drenthe? 

Dit is op dit moment nog niet concreet te maken. In het IPO-aanbod is geen 

concretisering per provincie gemaakt. Het aanbod is wel in lijn met de Drentse 

energieambities zoals vastgelegd in het collegeakkoord en uitgewerkt in de 

omgevingsvisie. De concrete uitwerking hiervan staat in de Energieagenda 2016-2020. 

D66 19 Pag. 15 ambities sport: de €145k verlaging 

voor sport lijkt teruggedraaid m.i.v. 2020, 

welk deel daarvan is beoogd voor inzet WK 

wielrennen? 

Geen. Voor de WK wielrennen wordt op pagina 22 van de Voorjaarsnota 2018 

aangegeven, dat mogelijk een bedrag van € 5 mln. benodigd is. Dit wordt dan gedekt ten 

laste van de Financieringsreserve. Daarover ontvangen PS een afzonderlijk Statenvoorstel. 

D66 20 Pag. 16/17 gebiedsontwikkeling Veenhuizen: 

waar wordt de jaarlijkse  

€300k in 2020-2022 concreet voor bedoeld? 

de “inzet voor …ontwikkeling” klinkt wat 

vaag 

Parallel aan de beoogde zorgvuldige en maatschappelijk en economisch duurzame 

vervreemding van het waardevolle ensemble aan Rijksvastgoed in Veenhuizen -  

waarvoor het Rijk(svastgoedbedrijf) de verantwoordelijkheid heeft – blijven 

inspanningen/investering nodig in de herbestemming van panden en daarmee het 

aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Provincie zet hierop in, tevens voor:  

 Versterking van een ‘Unesco waardig’ toeristisch en cultureel product 

 Versterking en ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed en de economische 

draagkracht, onder meer door inzet op bestaande en aantrekken nieuwe bedrijven 

 Uitvoering van nieuwe en versterking van bestaande landschappelijke en 

cultuurhistorisch gezien waardevolle elementen (met bijzonder aandacht voor het 

voormalige 3e Gesticht en omgeving) 
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 Continuering van de samenwerking met de Design Academy Eindhoven 

D66 21 Pag. 17 Prolander: wat was het gevraagde 

ICT budget totaal? 

Prolander werkt op dit moment aan een informatieplan. In het najaar verwachten wij dit 

plan, met daarin een onderbouwd investeringsbedrag. 

D66 22 Pag. 20/21 en pag. 5: IBP: zeer voorlopig 

richtbedrag; hoe is dit onderbouwd? 

Het bedrag is gebaseerd op een inschatting van het extra accres in de maartcirculaire 

provinciefonds 2018 ten opzichte van de septembercirculaire provinciefonds 2017. Voor 

2018 is de inschatting voor Drenthe gebaseerd op de maartcirculaire; voor 2019 en 

opvolgende jaren is een inschatting gemaakt door van de totale accresontwikkeling een 

Drents aandeel te berekenen op basis van het relatieve Drentse aandeel in de totale 

algemene uitkering uit het provinciefonds in 2018. 

 


