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Inleiding 

a. Algemeen 
De 1e Bestuursrapportage 2018 en daaruit voortvloeiende begrotingswijziging(en) maakt deel 
uit van de afgesproken planning en control cyclus voor 2018 waarover uw Staten op  
19 december 2017 is geïnformeerd (brief kenmerk 51/13.5/2017003575). Bij de behandeling 
van de jaarstukken is vervolgens aangegeven dat de 1e Bestuursrapportage 2018 ver- 
gezeld zou gaan van een voortgangsrapportage Europa. De voorheen afzonderlijke treasury 
rapportage is nu opgenomen in de Bestuursrapportage. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d. Participatie 
Niet van toepassing. 

Advies  

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2018. 
2. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa. 
3. De 3e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
4. De 4e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
5. In te stemmen met een investeringskrediet van € 600.000,-- respectievelijk € 300.000,-- voor 

de verbouwing van het Drents Museum. 
6. In te stemmen met een investeringskrediet van € 1.875.000,-- voor de verbouwing van de ge-

bouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool. 
7. In te stemmen met een investeringskrediet van € 1.400.000,-- voor de aanleg van een fietspad 

over de VAM-berg 1e fase. 
 
 

Doelstelling uit de begroting 

8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvat-
tingen ten aanzien van financieel instrumentarium. 

Argumenten 

1.1. Hierdoor kunnen uw Staten de voortgang van de uitvoering van het beleid monitoren. 
In de Bestuursrapportage geven wij informatie over afwijkingen die tot 15 maart 2018 zijn opge-
treden met betrekking tot de voortgang van de resultaatafspraken uit de Begroting, de behaalde 
successen, de highlights en de knelpunten, alsmede de financiële afwijkingen die gedekt moeten  
worden uit de vrije bestedingsruimte, reserves en anderszins.   
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2.1. Hierdoor kunnen uw Staten de voortgang van de investeringen in Drenthe, de EU-bijdragen en de 
provinciale cofinanciering beoordelen.  
De Voortgangsrapportage Europa bevat informatie over de stand van de investeringen in Drenthe, 
de EU-bijdragen en provinciale cofinanciering. 
 

3.1. Hierdoor wordt de Begroting 2018 geactualiseerd. 
Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 3e Begrotingswijziging 
2018 worden de overhevelingen zoals die zijn vastgesteld bij de Jaarstukken 2017 in de Begroting 
2018 verwerkt. 
 

4.1. Hierdoor wordt de Begroting 2018 geactualiseerd. 
Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 4e Begrotingswijziging 
2018 wordt de Begroting 2018 geactualiseerd op basis van opgetreden financiële afwijkingen tot 
15 maart 2018, die zijn geïnventariseerd voor de 1e Bestuursrapportage 2018. 
 

5.1. Hierdoor wordt de lijst met investeringskredieten geactualiseerd. 
Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door de vaststelling van beide investerings- 
kredieten worden de investeringsuitgaven door u geautoriseerd. De kapitaallasten zijn in de  
4e Begrotingswijziging 2018 verwerkt. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

1. 1e Bestuursrapportage 2018 
2  Voortgangsrapportage Europa 
3. 3e Begrotingswijziging 2018 
4. 4e Begrotingswijziging 2018 
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Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 19 april 2018 
Kenmerk: 16/5.1/2018001002  
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 
 
km/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit    2018-837-1 

 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 17 april 2018, kenmerk 
5.1/2018001002; 
 
 
BESLUITEN:   
 
1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2018; 
2. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Europa; 
3. de 3e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
4. de 4e Begrotingswijziging 2018 vast te stellen; 
5. in te stemmen met een investeringskrediet van € 600.000,-- respectievelijk € 300.000,-- voor de 

verbouwing van het Drents Museum; 
6. in te stemmen met een investeringskrediet van € 1.875.000,-- voor de verbouwing van de ge- 

bouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool; 
7. in te stemmen met een investeringskrediet van € 1.400.000,-- voor de aanleg van een fietspad over 

de VAM-berg 1e fase. 
 

 
 
Assen, 6 juni 2018 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
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Voorwoord

Bij de presentatie van de Begroting 2018 hebben 
we het motto ‘Doen zit in onze natuur’ gelanceerd. 
Daarmee willen we vooral uitdrukken dat we in 
Drenthe niet blijven hangen in het maken van 
mooie plannen, maar dat we ook daadwerkelijk, 
samen met onze partners, de handen uit de mouwen 
steken om plannen en beleid praktisch uit te voeren.  

In haar eerste nieuwjaarsspeech als commissaris van 
de Koning benadrukte Jetta Klijnsma dat 2018 voor 
dit college een jaar vol 'doen' zal worden.  
Mede door de enorme respons op de website  
www.tipdecommissaris.nl heeft ze daar zelf 
een vliegende start mee gemaakt. Met de geheel 
vernieuwde website en het openen van WhatsApp 
als officieel communicatiekanaal is de digitale 
toegankelijkheid van de provincie verbeterd.

Dat de Investeringsagenda een probaat instrument 
is om op allerlei beleidsterreinen te ‘doen’, blijkt 
wel uit de eerste voortgangsrapportage. Bijna de 
helft van de toegewezen middelen (€ 46 miljoen) 
is t/m 2017 gerealiseerd en de eerste resultaten zijn 
geboekt. Ook de beoogde cofinanciering trekt 
aan; inmiddels is er voor ruim € 179 miljoen door 
derden bijgedragen. Dit betekent dat voor iedere 
euro die de provincie investeert, andere partijen nu 
al bijna vier euro bijleggen. 

In het onlangs tot stand gekomen Interbestuurlijk 
Programma hebben Rijk, provincies, gemeenten 
en waterschappen afgesproken om gezamenlijk 
een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te 
pakken. De komende maanden komt het aan op de 
inhoudelijke en financiële uitwerking. 

Met de televisieserie Boomhut XXL heeft Drenthe 
zich letterlijk in de kijker gespeeld. Dit is een 
mooie bijdrage voor het beleven en benutten van 
de natuur. De openstelling van de subsidieregeling 
Vrijetijdseconomie zal naar verwachting vernieu
wende projecten in de toeristische sector aanjagen. 

In de afgelopen maanden is de uitvoering van 
het programma Ik ben Drents Ondernemer aan  
besteed en is het Aanvalsplan Internationalisering 
20172021 in uitvoering genomen. Met de verbrede 
Topdutchcampagne zet het Noorden zich inter
nationaal op de kaart en wordt gericht ingezet op 
internationale acquisitie van bedrijven. De opscha
ling van de Health Hub Roden laat mooi zien hoe 
we door samenwerking kansen kunnen verzilveren. 

Samenwerking zoeken we ook nadrukkelijk met 
de zorgtafel, waarmee we dreigende tekorten aan 
personeel in de zorg in kaart brengen en proberen 
daarop zo goed mogelijk in te spelen. Vanuit Vitaal 
Platteland werken we aan de versterking van de 
arbeidsmarkt met 5 gemeenten in ZuidoostDrenthe.

Door de aantrekkende economie stijgen de prijzen 
van aannemers. Hierdoor wordt de ruimte in de 
infrabudgetten volledig opgesoupeerd door struc
turele contracten die nodig zijn voor uitvoering 
van beheer en onderhoud. Een verkenning naar de 
economische en maatschappelijke effecten heeft 
opgeleverd dat we met een positieve grondhouding 
concrete plannen voor Formule 1 races op het TT 
Circuit afwachten. 

Nadat bekend werd dat de Noorse gevangenen 
uiterlijk 1 september uit Norgerhaven zijn 
vertrokken, is de lobby voor het behoud van de 
specifieke werkgelegenheid in Veenhuizen in 
samenhang met het behoud van het karakter van 
het gevangenisdorp geïntensiveerd. In de afgelopen 
maanden hebben we reeds diverse bewinds
lieden uit het nieuwe kabinet in Drenthe mogen 
ontvangen. In het kader van de regiodeals hebben 
we met een rondleiding door de provincie drie 
directeurengeneraals bijgepraat over de opgaven in 
onze regio. 

De revisie van de Omgevingsvisie nadert zijn 
voltooiing nu dit door PS voor inspraak is vrij 
gegeven.
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Het groene licht van de Raad van State voor 
45 windmolens in De Drentse Monden en het 
Oostermoergebied brengt ons een stap dichter bij het 
bereiken van onze opgave op het gebied van energie
transitie. Nu de hoogste rechter heeft gesproken, 
zien we samen met gemeenten ook een rol om voor 
en tegenstanders dichter bij elkaar te brengen.  

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen heeft als 
eerste het extra budget voor de musea van provin
ciaal belang zichtbaar gemaakt met een nieuwe 
expositie over armoede en verpaupering. Om deze 
tentoonstelling nog beter tot zijn recht te laten 
komen en de groeiende bezoekersaantallen op 
te kunnen vangen, is een verbouwing om uit te 
kunnen breiden noodzakelijk.

Dat ‘doen’ letterlijk in onze natuur zit en dat 
succesvol samenwerken met verschillende 
partners loont, blijkt wel uit de nominatie van het 
LIFEproject Dwingelderveld als een van de beste 
LIFEprojecten van Europa.

De komende maanden zullen vooral in het teken 
staan van het hervatten en voortzetten van de 
samenwerking met de nieuwe colleges van B&W in 
Drenthe. Ook daarbij komt het vooral aan op ‘doen’.
  
Vanuit een stevige basis gaan we vol vertrouwen het 
laatste jaar van onze coalitie in.

College van Gedeputeerde Staten Drenthe 
17 april 2018
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Leeswijzer

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en 
 financiële verantwoording over de uitvoering van 
het beleid en de Begroting 2018 aan Provinciale 
Staten. In tegenstelling tot de Begroting kijkt 
deze rapportage dus vooral terug en bevat het een 
begrotings actualisatie voor 2018 en indien nodig 
meerjarig.

Per speerpunt worden eerst de highlights, successen 
en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het 
beleid tot en met 31 maart jl. vermeld. 

Op de rechterpagina worden de afwijkende beleids
resultaten (oranje en rode rapportage symbolen) 
uit de begroting toegelicht. Het aantal oranje en 
rode symbolen wordt in perspectief gezet door 
tevens te vermelden hoeveel resultaatafspraken op 
schema lopen (groene rapportage symbolen). De 
resultaten die deel uitmaken van de plannen uit het 
Collegeakkoord zijn geaccentueerd.  De symbolen 
hebben de volgende betekenis:

Symbool interpretatie/duiding

      Volgens verwachting/ planning 

      Aandachtspunt/ opletten / vertraging 

       Bijsturen/ ingrijpen (oa. budgettaire 
gevolgen tlv. Vrije bestedingsruimte)

Op dezelfde pagina worden ook de financiële 
afwijkingen genoemd die van invloed zijn op 
de vrije bestedingsruimte. Deze keer zijn ook 
de financiële afwijkingen die worden verrekend 
met reserves bij de speerpunten vermeld. Alle 
financiële afwijkingen zijn verwerkt en  toegelicht 
in de 4e begrotings wijziging 2018, horende bij 
deze Bestuursrapportage. Omdat de inhoud 
boven de vorm gaat en gebleken is dat er in de 
Bestuursrapportage soms meer tekstuele toe  
lichting nodig is dan we kwijt kunnen in de vaste 
layout van twee bladzijden per speerpunt, hebben 
we, indien nodig, het vaste format per speerpunt 
verlaten.  

Dwars door alle programma’s staan  activiteiten 
die mogelijk zijn gemaakt dankzij de Investerings
agenda. In een afzonderlijke paragraaf wordt 
 gerapporteerd over de voortgang van de 
Investerings agenda als geheel.

Aan het eind van deze rapportage wordt een 
recapitulatie gegeven van het actuele financiële 
meerjarenoverzicht van de vrije bestedingsruimte, 
Algemene en Financieringsreserve. Ook is daar een 
staat opgenomen met alle financiële afwijkingen per 
reserve, horende bij deze Bestuursrapportage, die 
worden verrekend met reserves.

Ten slotte is voor het eerst, ter vervanging van 
de afzonderlijke rapportage, een Financierings
paragraaf toegevoegd. 
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Investeringsagenda

Inleiding

In deze paragraaf bundelen we alle voortgangs
informatie uit de Bestuursrapportage met betrek
king tot de projecten uit de Investeringsagenda. 
In de tabel “Investeringsagenda” zijn alle 
projecten vermeld alsmede, indien van toepassing 
(1e kolom), een verwijzing naar afwijkende beleids
resultaten (2e kolom) bij de speerpunten in deze 
Bestuursrapportage. 

Highlights

Op 7 februari 2018 hebben Provinciale Staten het 
Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken ingesteld.

Afwij

kende 

beleids

resultaten

Verwijzing 

Afwijkende 

beleids

resultaten

Project Gereser

veerd in 

Inves terings

agenda

Beschik baar 

gesteld 

door PS

Behan

deling in PS

Realisatie 

t/m 2017

Raming 

2018

Raming 

2019

Raming 

2020

Ja 2; 17.2.4.01 Breedband 9.000.000 9.000.000 7/6/2016 5.307.858 2.662.142 1.050.000

Nee Acquisitie en Dr IPR (vierkant voor 

werk en bedrijvenregeling) 

7.000.000 7.000.000 12/14/2016 3.486.934 3.513.066 0

Nee Fietsprovincie 1 (**) 6.055.000 6.055.000 9/28/2016 2.222.008 2.397.812 2.135.000

Nee Gebiedsontwikkeling Groningen 

Airport Eelde (*)

5.250.000 5.250.000 7/6/2016 332.403 1.417.597 3.500.000

Nee Herstructureringsfonds ruimtelijke 

kwaliteit

1.150.000 1.150.000 5/31/2017 105.000 1.045.000

Nee Energieneutraal wonen 6.500.000 6.500.000 6/8/2016 4.617.471 982.529 1.000.000

Nee Culturele investeringen die leiden 

tot toonaangevende kwaliteit

4.125.000 4.125.000 7/6/2016 1.022.765 2.412.235 690.000

N.v.t. Werken aan de toekomst van 

Veenhuizen

750.000 0

Nee Asbestdaken 3.500.000 3.500.000 4/19/2017 2.815.820 444.180 240.000

Nee Binnenstadsfonds 13.000.000 13.000.000 3/8/2017 7.000.000 4.000.000 2.000.000

Nee GAE 13.800.000 13.800.000 5/31/2017 13.800.000

N.v.t. Bovenregionale sportvoorziening 

(IJsbaan)

5.000.000 5.000.000 7/12/2017 5.000.000

Nee Toekomstgerichte landbouw 4.930.000 4.930.000 7/12/2017 72.370 2.797.630 1.650.000 410.000

Nee Vitaliteitsfonds Drentse vakantie

parken

6.500.000 6.500.000 2/7/2018 0

Nee 0

Nee Impuls volkshuisvesting 2.000.000 2.000.000 9/27/2017 0

Nee Herstuctureringsfonds 4.000.000 4.000.000 11/15/2017 0 2.000.000 2.000.000

vrije ruimte 2.940.000 0

Totaal 95.500.000 91.810.000 45.782.629 23.672.191 14.265.000 410.000

(*) Vermindering a.g.v. investeringskrediet RLS

(**) Vermindering a.g.v investeringskrediet Aanleg van het fietspad over de VAM-berg 1e fase

5



Investeringen Gebouw Drents Museum
Via de Culturele investeringsagenda is een netto 
bedrag van € 600.000, toegekend voor het Drents 
Museum voor een toonaangevende kwaliteits
impuls. Het bedrag wordt echter niet als subsidie 
uitgekeerd, maar betreft een investering in het 
gebouw. Omdat wij zelf eigenaar zijn van het 
museumgebouw worden de uitgaven voor de 
verbouwing financieel technisch gezien niet 
als een eenmalige last, maar als een investering 
gezien waarover dan moet worden afgeschreven. 
De uitgaven zullen op de financiële investeringen
staat worden verantwoord. In de afgelopen 
maanden is vervolgens gebleken dat een waarde
vaste en toekomstbestendige verbouwing van 
locatie (A002) nog een aanvullende investering 
vergt van € 300.000,. 

Wij vragen uw goedkeuring voor het vaststellen van 
een investeringskrediet van € 600.000, waarvan de 
afschrijvingen ad € 34.108, per jaar de komende 

jaren zullen moeten worden gedekt uit de vrije 
bestedingsruimte en een investeringskrediet 
van € 300.000, waarvan de afschrijvingslasten 
ad € 8.824, per jaar moet worden gedekt binnen 
de bestaande begroting voor onze gebouwen.

Verbouwing voormalige Rijksluchtvaartschool
Via het programma Gebiedsontwikkeling 
Groningen Airport Eelde binnen de Investerings
agenda is een bedrag van € 1.300.000, toegekend 
voor het de verbouwing van de gebouwen van de 
voormalige Rijksluchtvaartschool. Het bedrag 
wordt echter niet als subsidie uitgekeerd, maar 
betreft een investering in de gebouwen. Omdat wij 
zelf eigenaar zijn van de gebouwen van de voorma
lige Rijksluchtvaartschool worden de uitgaven voor 
de verbouwing financieeltechnisch niet gezien als 
een eenmalige last, maar als een investering waarover 
moet worden afgeschreven. Dit overeenkomstig het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin 
bepaald is dat investeringen dienen te worden 
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geactiveerd. De uitgaven zullen dan ook op de finan
ciële investeringenstaat worden verantwoord. In de 
afgelopen maanden is vervolgens gebleken dat nog 
een aanvullend bedrag nodig is van € 575.000,. 
Dit komt door:
• Duurdere asbestsanering als gevolg van nog 

niet geconstateerde verwerking van asbest in 
kozijnen.

• Lekkage dak gebouw A, geconstateerd na 
 verwijdering bitumen.

• Betonrot gebouw A, geconstateerd na 
 verwijdering dak.

• Ondeugdelijke installaties gebouw C, 
 geconstateerd na druktesten van de installatie.

• Duurdere ontkoppeling nutsvoorziening 
dan voorzien als gevolg van noodzakelijke 
 alternatieve maatregel.

• Lekkage kozijnen gebouw C, vastgesteld dat 
vervanging noodzakelijk is.

• Hogere marktprijs. De aanbestedingsvoordelen 
vallen tegen in de huidige markt.

Wij vragen uw goedkeuring voor het vaststellen van 
een investeringskrediet van in totaal € 1.875.000,. 
Op dit moment is nog niet te berekenen welke 
afschrijvingen de komende jaren moeten worden 
gedekt uit de vrije bestedingsruimte. Dit omdat 
een taxatierapport waaruit een onderbouwing 
van de restwaarde blijkt nog niet voorhanden 
is. Wij willen u echter wel over deze overschrij
ding informeren en tijdig vragen om een investe
ringskrediet. De kapitaallasten zullen dan in een 
volgend P&C document meegenomen worden. De 
vermindering op de begroting voor gebiedsontwik
keling Groningen Airport Eelde ad € 1.300.000, 
is toegevoegd aan de vrije ruimte (reserve) 
Investeringsagenda.

Aanleg van het fietspad over de VAM-berg 1e fase
Wij hebben op 19 december 2017 ingestemd met 
het advies een samenwerking aan te gaan voor 

de Recreatieve Ontwikkeling op de VAMberg. 
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) is op 
30 januari 2018 ondertekend door de partners, de 
gemeente MiddenDrenthe, Attero en Afvalzorg. 
Ook bij deze Recreatieve Ontwikkeling op de 
VAMberg doet zich eenzelfde situatie voor als 
bij verbouwing van het Drents Museum en de 
restauratie van de Rijksluchtvaartschool. De kosten 
moeten geactiveerd worden en kunnen niet in 
de exploitatie opgenomen zijn. Ook deze post 
wordt nu als investeringsbesluit voorgelegd aan 
Provinciale Staten. 
 
De realisatie van het fietstracé (fase 1) is op 
€ 1.400.000, ingeschat. Voor het definitief ontwerp 
is een budget van € 700.000, gereserveerd vanuit 
de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsennetwerk, 
onderdeel van de lasten uit de Investeringsagenda. 
Deze middelen worden afgeraamd ten gunste van 
de Reserve Verkeer en Vervoer, zodat de toekom
stige kapitaallasten van dit deel van de investering 
voor de toekomst zijn gedekt.  Daarnaast wordt u 
verzocht uit het IVV (Investeringskader Verkeer en 
Vervoer) een extra krediet beschikbaar te stellen ter 
grootte van € 700.000, voor het project Fietsen op 
de VAMberg (fase 1), zodat het totaalbedrag van 
€1.400.000, beschikbaar is. De realisatie van fases 
2 en 3 komt aan de orde na aanleg van het ‘Dak van 
Drenthe’. De planning daarvan is voorzien in 2020.
 
Wij vragen uw goedkeuring voor het vaststellen 
van een investeringskrediet van € 1.400.000, voor 
de aanleg van het fietspad over de VAMberg 1e 
fase. De kapitaallasten zullen dan in een volgend 
P&C document meegenomen worden. De vermin
dering op de begroting voor Fietsprovincie 1 
ad € 700.000, is toegevoegd aan de investerings
reserve verkeer en vervoer. Die reserve dient voor 
het opvangen van de kapitaallasten van de voren
genoemde investering.
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Highlights

Op 9 januari vond de Nieuwjaarsreceptie plaats met, naast het 
eerste publieke optreden van onze commissaris van de Koning Jetta 
Klijnsma, een presentatie van ‘Doen zit in onze natuur’, het nieuwe 
profileringsconcept van de provincie Drenthe.

Voor de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart hebben 
zo’n 75 gasten in het provinciehuis geluisterd naar de inspirerende 
en motiverende verhalen van vier internationale kopstukken op 
het gebied van vrouwenrechten, vrouwen uit ‘Europa’s Rafelende 
Randen’landen: Georgië, Albanië en Rusland.

In het regeerakkoord wordt veel aandacht geschonken aan de regio. 
Het Rijk wil meer met regio’s samenwerken en samen knelpunten 
oplossen. Door de provincie Drenthe wordt zowel met partijen 
in Drenthe als in noordelijk verband onderzocht welke kansen er 
liggen. Ook zijn de eerste verkennende gesprekken met het Rijk 
gevoerd en zal, daar waar de kans zich voordoet, inzet worden 
gepleegd om een deal te sluiten met het Rijk. Hierbij wordt samenge
werkt met verschillende partijen, zowel publiek als privaat.

Successen
• Gebruik WhatsApp als 

officieel communicatie
kanaal

• Eerste vernieuwde uitgave 
van het online magazine 
Drenthe Dichtbij

• De website  
www.provincie.drenthe.nl 
is vernieuwd

• Grote publieke belang
stelling voor Gast van de 
Staten, een kijkje achter 
de schermen

• Grote respons website 
www.tipdecommissaris.nl

Speerpunt Samenwerkend Drenthe
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Beleidsresultaten per status

 0  1  33

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.1.5.02 Drenthe beschikt over een goed ontwikkeld bestuurlijk 
netwerk  
Strategische inzet via participatie en financiering van Inter   -
provinciaal Overleg (IPO), Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) en Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)

 De reorganisatie van het IPO is nog volop gaande. Er is nog 
onvoldoende zicht op de (financiële) consequenties. 
Het Interbestuurlijk Programma moet nog worden  uitgewerkt. 
Daar waar mogelijk worden werkzaamheden uit het Inter
bestuurlijk Programma gecombineerd met bestaande activiteiten, 
maar hier en daar zal sprake zijn van behoorlijke intensiveringen.

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 7.201.825

€ 1.195.488
17%

0%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 19.640
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4e begrotingswijziging 2018
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

  2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 1.5.02 IPO begroting 0 0 19.543 19.543

Totaal  0 0 19.543 19.543

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

N.v.t.
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Highlights

De uitvoering van het programma Ik ben Drents Ondernemer is 
aanbesteed en het Aanvalsplan Internationalisering 20172021 is in 
uitvoering genomen.
 
De derde en laatste fase van de internationale Teslacampagne 
Electrify is gestart met een kickoff op het TTcircuit. Daarnaast 
zijn strategie en uitvoering bepaald voor de verdere invulling van 
de verbrede Topdutchcampagne. Hiermee zet het Noorden zich 
internationaal op de kaart en wordt gericht ingezet op internationale 
acquisitie van bedrijven.
 
De opschaling van de Health Hub Roden draagt onder meer bij 
aan het verzilveren van werkgelegenheidskansen in de medische 
technologie sector.
 
Het Grondstofstromenonderzoek op NoordNederlandse schaal is 
afgerond. In het onderzoek worden 9 transitiepaden aangegeven die 
kansen bieden voor vervolgstappen in de circulaire economie.
 
Samen met de gemeente Assen is een verkenning uitgevoerd naar de 
economische en maatschappelijke effecten van het houden van een 
Formule 1race op het TTcircuit in Assen.
 
Na bekend worden van het vertrek van de Noorse gevangenen is de 
lobby geïntensiveerd. Onderdeel hiervan is het bezoek van minister 
Dekker aan Veenhuizen in april.

Speerpunt Economisch Drenthe

Successen
• Viering eerste verjaardag 

Bike Region Label
• Ondertekening samen

werkingsovereenkomst 
VAMberg met Attero, 
gemeente Midden
Drenthe en Afvalzorg

• Openstelling 
subsidie regeling 
Vrijetijdseconomie

• Lancering Duitse website 
www.besuchdrenthe.de

• Ruim 400 deelnemers 
Noordelijk symposium 
Circulaire Economie

• SUSPACC is full member 
van het BIC geworden 

• Realisatie 1e fase SPIC
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Beleidsresultaten per status

 1  8  88

Op het vlak van groene chemie/maakindustie is met de realisatie van 
Chemport een grote stap gezet. De chemieclusters (en aanverwante 
bedrijvigheid) in Emmen en Delfzijl hebben besloten hun krachten 
te bundelen en gezamenlijk op te trekken als het gaat om branding 
en acquisitie. De provinciale overheden van Drenthe en Groningen 
hebben een grote rol gespeeld in dit proces om tot deze samen
werking te komen.

De Ondernemersfabrieken Drenthe zijn voorbeelden die huidige en 
toekomstige Drentse bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen 
van nieuwe en het behoud van bestaande werkgelegenheid. Ook de 
versnelde uitbouw van het breedbandnetwerk en het ‘Internet of 
Things’ dragen hieraan bij.

Daarnaast zetten we in op een goede toeristischrecreatieve infra
structuur. In combinatie met een werkgelegenheidsimpuls in de 
sector richten we ons op een optimale fiets en wandelbeleving, het 
vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe en geven we ruimte aan 
ondernemerschap.

De televisieserie Boomhut XXL heeft bij elkaar 2,4 miljoen kijkers 
gegenereerd en zo unieke Drentse verblijfsrecreatiemogelijkheden op 
grote schaal onder de aandacht gebracht.

4e begrotingswijziging 2018
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

N.v.t.

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Prod omschrijving Verrekening met 2018 2019 2020 2021

2.5.02 Aanpak vitale vakantieparken Bijdrage van Reserve Investeringsagenda 1.460.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

2.6.01 Fietspad over de VAMberg Bijdrage aan Reserve Verkeer en vervoer  700.000

2.2.01 Verbouwing 

Rijksluchtvaartschool

Bijdrage aan Reserve Investeringsagenda 1.300.000 0 0 0

    540.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

0 5 10 15 20 25 30

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 23.899.960

€ 8.024.921
34%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 32.200

€ 1.624.037
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Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.2.1.03 Doorontwikkeling van Drenthe als biobased economy 
Kennisuitwisseling tussen Drentse (chemische) bedrijfsleven 
en kennisinstellingen (Centre of Expertise-HBO en Centrum 
Innovatief Vakmanschap-MBO), resulterend in onderzoeks-
projecten, stageplekken en versterking personeels aanbod

 Dit proces blijft aandacht vragen, er is geen optimale interactie. 
Dit wordt meegenomen als expliciet aandachtspunt in de evaluatie 
van Green PAC en de Taskforce.

17.2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemers-
klimaat ook op (sub)regionaal niveau  
Actieprogramma MKB-vriendelijke gemeenten Drenthe

 Gemeenten hebben aangeven dit niet als collectief te willen 
vormgeven, maar het individueel op te pakken. Daarom is er geen 
rol meer voor de provincie.

Realisatie Energielandgoed  
 Door procedures rond de omgevingsvergunning loopt de 
 realisatie vertraging op.

17.2.2.05 Versterken Projectontwikkeling en Businessdevelopment
Betere benutting SNN instrumenten Drents bedrijfsleven

 In noordelijk verband hebben de drie provincies een verbeter
plan OP EFRO opgesteld, dat onder meer moet leiden tot meer 
projecten. Op Drentse schaal willen we meer inzet op projectont
wikkeling.

17.2.2.07 Provincie Drenthe (als organisatie) laten functioneren 
als launching customer  
Alle door de provincie meegefinancierde restauratie- en herbestem-
mingsprojecten, zijn praktijkopleidingsplaats

 De demografische ontwikkeling en het tekort op de arbeidsmarkt 
zorgen ervoor dat niet alle restauratieprojecten als praktijk
opleidingsplaats kunnen worden ingevuld. De komende maanden 
wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de doelstelling 
alsnog te realiseren.

17.2.3.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van 
het bedrijfsleven  
In lijn met motie M 2017-9 werken wij samen met onze partners 
aan de implementatie van een regionaal fonds, dat financiering van 
(om)scholing faciliteert en ertoe bijdraagt dat de voor werkgevers 
en werknemers beschikbare scholingsmiddelen beter ontsloten gaan 
worden

Knelpunten
• Toenemende mismatch 

arbeidsmarkt
• Besluit Noorse 

regering contract met 
PI Veenhuizen niet te 
verlengen

• Voortgang en realisatie 
ontwikkeling breedband 
hangen af van ingediende 
initiatieven

• Krapte in markt van 
aanleg breedband van 
invloed op realisatie

Speerpunt Economisch Drenthe (vervolg)
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 Bij de uitwerking van deze motie is vertraging opgelopen, 
voornamelijk omdat voor de uitvoering ook een aantal landelijke 
ontwikkelingen van belang zijn. Voorbeelden van deze ontwik
kelingen zijn de aankondiging van het nieuwe kabinet om iedere 
Nederlander met een startkwalificatie te voorzien van een indivi
duele leerrekening en in het verlengde daarvan de motie over het 
ondersteunen van initiatieven voor een leven lang leren in de regio.

 Daarnaast is er in de afgelopen periode zowel op bestuurlijk als 
ambtelijk niveau nadrukkelijk aansluiting gezocht bij bestaande 
structuren in de regio, zoals het Servicepunt Techniek, de regio
nale werkgeversdiensten, ROC’s, de fondsen, branchegelieerde 
opleiders en andere samenwerkingsverbanden. Ook is de 
Techniekpact on Tour Noord bijeenkomst op 24 januari relevant 
geweest voor de vraag waar onze inzet echt een toegevoegde 
waarde heeft en waar juist andere partijen hun rol moeten pakken. 
Alle opgehaalde inzichten worden verwerkt in het uitvoerings
voorstel dat binnenkort aan PS wordt aangeboden.

17.2.3.02 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt 
van de toekomst  
Bevorderen praktijkopleidingsplaatsen (bouw en installatie) o.a. via 
de regeling Instandhoudingen monumenten

 Ook hier geldt dat de demografische ontwikkeling en het tekort 
op de arbeidsmarkt ervoor zorgen dat niet alle restauratieprojecten 
als praktijkopleidingsplaats kunnen worden ingevuld.

17.2.4.01 In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breed-
band beschikbaar  
Regeling voor extreem dure witte adressen opgesteld

 In het najaar van 2017 is onderzocht of er daadwerkelijk een 
aparte regeling moet komen voor extreem dure witte adressen. 
Signalen vanuit de initiatieven wijzen erop dat een aparte regeling 
op dit moment niet voorziet in een generieke behoefte. Door 
opschaling van de initiatieven dalen de gemiddelde aanlegkosten 
en kunnen ook kostbare aan te leggen aansluitingen worden 
meegenomen. Voor eventuele uitschieters wordt gezocht naar een 
maatwerkoplossing.

50-75% van de witte adressen heeft breedband beschikbaar
 Eind 2017 waren aan 5 initiatieven leningen verstrekt, waarmee 
35% van de witte adressen breedband beschikbaar kan krijgen. 
De aanleg hiervan zal naar verwachting in 2018 naar verwachting 
worden afgerond. Waarschijnlijk zal ook de aanleg van breedband 
in de gemeente Hoogeveen in 2018 gerealiseerd worden. Het 
daadwerkelijk beschikbaar hebben van breedband is afhankelijk 
van de voortgang van deze initiatieven.
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Highlights

Op 7 maart waren meer dan 100 mensen aanwezig bij de Staten ont   moe 
ting over innovatie en mobiliteit, met als titel ‘Drenthe slim onderweg 
naar morgen!?’ Gesproken werd over onderwerpen als autonoom 
vervoer, collectief vervoer, investeren in infrastructuur en hoe we 
daarop vanuit de noordelijke regio zo goed mogelijk kunnen inspelen.

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.3.4.02 Verkeersveilig ingerichte infrastructuur
Start realisatie N34 – rotondes Annen

 Start niet in 2018, is afhankelijk van partiële verdubbeling N34 en 
daarvan ligt de startdatum nog niet vast. Waarschijnlijk over 4 of 5 
jaar. Onderzoek moet aangeven welke delen in het noordelijke tracé 
worden verdubbeld. Wanneer uit onderzoek blijkt dat ‘Annen’ 
buiten de verdubbeling valt, kan de aanleg eerder plaatsvinden.

17.3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen
Bestemmingsplan Station Emmen Zuid onherroepelijk. Daarna start 
realisatie Station Emmen-Zuid (verdubbeling spoor en aanpassing 
perron).

 Zoals ook in de Jaarstukken 2018 is aangegeven, is er vertraging 
in de bestemmingsplanprocedure. Eerst door extra onderzoek, nu 
door een procedure bij de Raad van State.

18.3.5.02 Zorgen voor veilige provinciale wegen
Technische beheermaatregelen die bijdragen aan 0 verkeers-
slachtoffers op de Drentse provinciale wegen en een reductie van het 
aantal gewonden

 De laatste jaren worden er regelmatig meer strooiacties uitge
voerd dan het aantal waarop het budget gebaseerd is (35 preven
tieve acties en 5 curatieve acties). Daarom verzoeken wij het 
budget structureel te verhogen naar 40 preventieve en 5 curatieve 
acties. In januari en februari is inmiddels 33 keer preventief en 6 
keer curatief gestrooid. In de winterperiode aan het einde van dit 
jaar zal blijken of het budget voldoende is.

Speerpunt Bereikbaar Drenthe

Knelpunten
Door de aantrekkende 
economie stijgen de prijzen 
van aannemers. Hierdoor 
wordt de ruimte die in de 
budgetten aanwezig was 
voor incidentele opdrachten 
(calamiteiten en klachten) 
volledig opgesoupeerd door 
structurele contracten die 
nodig zijn voor uitvoering 
van beheer en onderhoud. 
De huidige budgetten zijn 
niet meer toereikend om het 
huidige kwaliteitsniveau te 
handhaven. De aan   trekkende 
markt met stijgende prijzen 
geldt ook voor infra projecten.
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Beleidsresultaten per status

 3  2  67 

18.3.5.03 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de 
provinciale wegen
Schone wegen, fietspaden, bermen en openbare verlichting die 
bijdragen aan een duurzame leefomgeving

 Om het maai en groenonderhoud conform het geldende beleid 
te kunnen blijven uitvoeren, zijn extra middelen nodig. De kosten 
zijn gestegen door het aantrekken van de markt, meer exoten die 
bestreden moeten worden en meer nesten van de eikenprocessie
rups die verwijderd moeten worden.

18.3.6.01 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van 
vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en 
mobiliteit
Overdracht peilbeheer Zuidoost Drentse vaarwegen naar de water-
schappen

 Ter voorbereiding op de overdracht van het peilbeheer zijn 
gemalen en aflaatwerken geïnspecteerd. De totale kosten van de te 
nemen maatregelen en 50% van de inspectiekosten zijn voor onze 
rekening, vanwege uitgesteld onderhoud. Het onderhoud is uitge
steld, omdat nu aangesloten kan worden op de beheersystemen 
van de waterschappen.

4e begrotingswijziging 2018
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

  2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 3.6.03 Inspectie en onderhoud 

gemalen

120.000 0 0 0

Totaal  120.000 0 0 0

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Prod omschrijving Verrekening met 2018 2019 2020 2021

3.1.01 Bijdragen in VV projecten Bijdrage van Egalisatiereserve BDU 2.025.306      

3.1.01 Fietsnetwerk Drenthe Bijdrage van Egalisatiereserve BDU 250.000      

3.3.02 Spoor EmmenZwolle Bijdrage aan Egalisatiereserve BDU 767.124      

3.3.02 Verdeelbesluit BDU VV Bijdrage aan Egalisatiereserve BDU 600.000      

3.6.08 Vaarwegen variabel onderhoud Bijdrage van Egalisatiereserve groot 

(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

305.000      

3.7.01 Bereikbaarheid EmmenCentrum Bijdrage aan Reserve RSP 7.806.666 2.395.978    

3.7.01 Bereikbaarheid EmmenCentrum Bijdrage van Reserve RSP     11.666.667  

3.7.02 Baten en lasten Coevorden RMF Bijdrage van Reserve RSP 3.890.700 6.838.200    

3.7.02 Bijdrage aan SNN t.b.v. RSP/RMF Bijdrage aan Reserve RSP 2.334.420 4.102.920    

3.7.02 Rijksbijdrage Spoor ZwolleEmmen Bijdrage aan Reserve RSP 2.000.000 6.800.000 1.665.956  

3.7.02 RSP Coevorden Bijdrage aan Reserve RSP 3.663.041 5.982.571 4.590.657  

3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma Bijdrage van Reserve RSP     2.550.617  

    10.700.245 12.443.269 7.960.671 0

0 5 10 15 20 25 30

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 63.629.924

€ 27.357.444
43%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 11.358.115

€ 1.543.596
14%
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Highlights

Mede op initiatief van de provincie Drenthe hebben het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het 
hele land op 15 maart een intentieverklaring ondertekend voor groot
schalige verduurzaming van VvEappartementen. De partijen zetten 
zich gezamenlijk in om binnen 2 jaar een financieringsmodel voor de 
markt te ontwikkelen, een belangrijke stap in de versnelling van de 
landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen 
voor 2050. 

Veel bewoners van VvEappartementen zijn bereid om te verduur
zamen als dit woonlastenneutraal kan. Dit is te realiseren met 
gebouwgebonden financiering, zodat de particuliere woningei
genaar niet belast wordt met een extra (hypotheek)schuld. In ruil 
voor een lagere energierekening en lagere onderhoudskosten sluit 
men een lening af. Deze lening wordt via de servicekosten betaald 
en is dus overdraagbaar aan de volgende eigenaar/bewoner. Het 
appartementencomplex aan de Ellen in Assen is één van de drie 
VvEpilotprojecten in Nederland. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek van de gemeente 
Assen, om planologisch medewerking te verlenen aan de OutleTT, 
niet voor te leggen aan Provinciale Staten.

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe

Successen
• Instemming PS met 

terinzagelegging 
 geactualiseerde Provinciale 
Omgevingsverordening 
(POV), aangepast aan de 
Revisie Omgevingsvisie
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Beleidsresultaten per status

 0  1  62

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

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

 Landelijk is afgesproken dat de provincies in 2019 antwoord 
geven op de vraag of er strategische grondwatervoorraden moeten 
worden aangewezen om te kunnen voorzien in de vraag naar 
drinkwater voor het geval de vraag sterk zou stijgen. Hierdoor 
is de oorspronkelijk geplande aanpak gewijzigd. De provincie 
Drenthe werkt bij de uitwerking samen met de provincie 
Groningen en twee waterleidingbedrijven, waarbij een m.e.r.
procedure wordt doorlopen. In 2018 wordt de notitie Reikwijdte 
en detailniveau opgeleverd. Indien in Drenthe een strategische 
grondwatervoorraad gewenst is, wordt dit opgenomen als aanpas
sing of uitwerking van de Omgevingsvisie. De m.e.r. zal daarvoor 
de onderbouwing leveren.

4e begrotingswijziging 2018
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

  2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 5.2.04 RUD Noordelijke Maat 180.000 180.000 180.000 180.000

Totaal  180.000 180.000 180.000 180.000

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Prod omschrijving Verrekening met 2018 2019 2020 2021

4.1.01 Impuls volkshuisvesting Bijdrage van Reserve Investeringsagenda 750.000 750.000 250.000 250.000

    750.000 750.000 250.000 250.000

0 5 10 15 20 25 30

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 26.092.392

€ 6.011.340
23%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 1.139.945

€ 265.881
23%
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Highlights

Het LIFEproject Dwingelderveld is door de Europese commissie 
LIFE genomineerd voor de ‘best of the best award’ als één van de 
beste LIFEprojecten van Europa. 
 
In nauwe samenwerking met het Bondgenootschap voor een 
 geletterd Drenthe, is de Universiteit van Maastricht een onderzoek 
gestart naar laaggeletterdheid. Het uiteindelijke doel is het versterken 
van de aanpak van laaggeletterdheid.

Speerpunt Energiek Drenthe

Successen
• De Drentse 

Literatuurdagen
• Verlenging UNESCO

status Global Geopark 
‘De Hondsrug’

• Project versterking 
arbeidsmarkt Zuidoost
Drenthe

• Ontwikkelagenda 
melkveehouderij start 
duurzaamheidsplannen en 
beloningssysteem

• Stimulering sojateelt
• Studiegroep  biologische 

landbouw in de 
Veenkoloniën

• Openstellingen 
POP3, wo.de Jonge 
Landbouwersregeling, 
samenwerking voor 
innovatie
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Beleidsresultaten per status

 0  1  84

4e begrotingswijziging 2018 
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

  2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 6.2.01 Drents Archief 6.000 6.000 6.000 6.000

Doelstelling: 6.3.02 Verbouwing Drents Museum 0 34.108 34.108 34.108

Totaal 6.000 40.108 40.108 40.108

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Prod omschrijving Verrekening met 2018 2019 2020 2021

7.2.02 Motie boerenlandvlinders Bijdrage van Reserve Natuurbeleid 65.000 65.000 65.000 65.000

7.2.05 Bij12 Bijdrage van Reserve Natuurbeleid 200.008 200.008 200.008 200.008

7.2.07 Functiewijziging en VGAB Bijdrage van Reserve Natuurbeleid 2.072.500 2.540.000 2.540.000 3.475.000

7.3.01 Programma Zuid Oost Bijdrage van Reserve Vitaal platteland 913.922 0 0 0

7.3.01 Programma Zuid Oost Bijdrage aan Reserve Vitaal platteland 639.392 0 0 0

7.3.01 Project Leader Zuid Oost Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 240.000 240.000 240.000 0

7.3.01 Project Leader Zuid West Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 193.750 193.750 0 0

    2.178.288 2.371.258 2.565.008 3.740.008

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.6.2.03 Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed is zicht-
baarder voor bezoekers
Geopark de Hondsrug is doorontwikkeld conform het jaar -
programma (o.a. beleving van oude routes en landschapsvisie)

 UNESCO roept op meer aandacht te besteden aan educatie. 
Dit heeft consequenties voor het jaarprogramma en de inzet van 
menskracht en middelen. Hiervoor is aandacht in de contacten 
met het Geoparkbureau en in de Agendacommissie (d.w.z. de 
adviesraad, waarin overheden en belangrijkste stakeholders zijn 
vertegenwoordigd).

0 5 10 15 20 25 30

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 102.446.743

€ 24.705.492
24%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 11.889.690

€ 471.621
4%
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Highlights

Dit jaar wordt voor de medewerkers van de provincie een talent
programma georganiseerd. Hiervoor hebben zich meer dan 60 
mensen ingeschreven en in het eerste kwartaal is een aanvang 
gemaakt met de voorbereidingen en opstart. 
 
Door modernisering van de firewall is de informatiebeveiliging tegen 
cyberdreigingen van buiten verder versterkt. 
 
In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) is een register met 
verwerking persoonsgegevens vormgegeven en is een functionaris 
Gegevensverwerking geworven.

Speerpunt Financiën en organisatie

Successen
• Vijf van de zes vacatures 

voor teamleiders intern 
ingevuld

• Nieuw beleid werving & 
selectie

• Strategisch opleidings en 
ontwikkelplan
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Beleidsresultaten per status

 1  1  25

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.8.2.02 Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen 
en informatievoorziening
Drenthe in Feiten en Cijfers

 De actualisatie van de website www.provincie.drenthe.nl/
feitenencijfers is op dit moment bevroren. Omdat een plan van 
aanpak voor een pilot met datascience in voorbereiding is, zijn 
niet alle indicatoren op de huidige website uptodate. Indien de 
genoemde pilot, waarvan modernisering van de set van indica
toren en van de site onderdeel is, geen doorgang vindt, wordt de 
actualisatie van de bestaande site weer opgepakt.

18.8.1.01 Goed beheer van provinciale geldmiddelen
Een adequaat inzicht in de ontwikkelingen van de uitkeringen van 
het provinciefonds

 Het IPObestuur heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de 
voorgestelde oplossing van de commissie Jansen aangaande de 
provinciefondsproblematiek in Zeeland. De oplossing richt 
zich op een eigen bijdrage van Zeeland en een drie jaar durende 
bijdrage door de elf overige provincies.

4e begrotingswijziging 2018
Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

  2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 8.1.03 Opcenten MRB 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000

Doelstelling: 8.1.05 Bijdrage provincie 

Zeeland

100.000 100.000 100.000 0

Doelstelling: 8.2.08 Onderhoud  

provinciehuis

26.805 34.421 42.227 50.229

Totaal  873.195 865.579 1.057.773 1.249.771

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Prod omschrijving Verrekening met 2018 2019 2020 2021

8.1.04 Risicopremie revolverende 

financiering

Bijdrage aan Res. Opvang revolverend fin. 50.750 0 0 0

8.1.05 Decentralisatieuitkering RSP Bijdrage van Reserve RSP 2.591.139 2.591.139 2.591.139 0

8.3.01 Revolverend financieren DEO Bijdrage aan Res. Opvang revolverend fin.  1.000.000 0 0 0

8.3.01 Revolverend Financieren DEO Bijdrage van Risicoreserve 1.000.000 0 0 0

8.3.01 Technische wijziging 

Eucofinanciering

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 0 0 2.000.000 0

8.3.01 Technische wijziging 

Eucofinanciering

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 0 0 2.000.000 0

    2.540.389 2.591.139 2.591.139 0

0 5 10 15 20 25 30

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 100.746.398

€ 25.902.889
26%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 299.577.625

€ 127.575.519
43%
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Resultaat 1e Bestuursrapportage

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

Tabel 1

 Resultaat 2018 2019 2020 2021

Saldo lasten (+ = voordeel) +6.338.389 +6.116.343 13.808.696 4.239.888

Te vereffenen met reserves ( = storting) 5.771.568 5.470.872 +14.626.818 +5.250.008

Resultaat (vrije bestedingsruimte) (+ = voordeel) +567.195 +645.471 +818.122 +1.010.120

Dit is als volgt gespecificeerd:
Vrije bestedingsruimte 2018 2019 2020 2021

Doelstelling: 1.5.02 IPO begroting 0 0 19.543 19.543

Doelstelling: 3.6.03 Inspectie en onderhoud gemalen en aflaatwerken 120.000 0 0 0

Doelstelling: 5.2.04 RUD Noordelijke Maat 180.000 180.000 180.000 180.000

Doelstelling: 6.2.01 Drents Archief 6.000 6.000 6.000 6.000

Doelstelling: 6.3.02 Investeringsagenda Verbouwing Drents Museum 0 34.108 34.108 34.108

Doelstelling: 8.1.03 Opcenten MRB 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000

Doelstelling: 8.1.05 Bijdrage provincie Zeeland 100.000 100.000 100.000 0

Doelstelling: 8.2.08 Onderhoud provinciehuis 26.805 34.421 42.227 50.229

Totaal 567.195 645.471 818.122 1.010.120

Verwerking resultaat 1e Bestuursrapportage en vrije bestedingsruimte

Het resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 567.195, voordelig in 2018, doorlopend naar een 
voordeel van € 1.010.120, in 2021. Het grootste aandeel in het voordeel van 2018 is het voordeel op de 
MRBopbrengsten van € 1.000.000, (2018 doelstelling 8.1.03). Voor een verdere detaillering van het 
 resultaat verwijzen wij u naar de toelichtingen op de speerpunten en de 4e begrotingswijziging 2018.

Het resultaat wordt overeenkomstig de financiële strategie onttrokken aan de vrije bestedingsruimte. 
Het geactualiseerde financieel perspectief is in onderstaande tabellen weergegeven. 

Tabel 2

Vrije bestedingsruimte 2018 2019 2020 (*) 2021(*)

Uitgangspositie  2.318.177 281.396 4.770.895 15.053.533

Resultaat 1e Berap 567.195 645.471 818.122 1.010.120

Eindbedrag 2.885.372 926.867 5.589.017 16.063.653

(*) inclusief vrije bestedingsruimte nieuwe college.

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

De volgende tabel geeft de wijzigingen in de baten en lasten per doelstelling uit de begroting weer die 
worden vereffend met reserves. Zij hebben geen invloed op het saldo en de vrije bestedingsruimte.
In de tabel is per reserve aangegeven voor welke doelstellingen mutaties hebben plaatsgevonden.  
De detailbeschrijving daarvan is opgenomen in de 4e begrotingswijziging 2018 (1e Bestuursrapportage).

Tabel 3

Storting 2018 2019 2020 2021

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

Doelstelling: 2.6.01 Fietspad over de VAMberg 700.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid EmmenCentrum 7.806.666 2.395.978 0 0

Doelstelling: 3.7.02 Bijdrage aan SNN t.b.v. RSP/RMF 2.334.420 4.102.920 0 0

Doelstelling: 3.7.02 Rijksbijdrage Spoor ZwolleEmmen 2.000.000 6.800.000 1.665.956 0

Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 3.663.041 5.982.571 4.590.657 0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

Doelstelling: 7.3.01 Programma Zuid Oost 639.392 0 0 0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

Doelstelling: 8.3.01 Technische wijziging Eucofinanciering 0 0 2.000.000 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

Doelstelling: 8.1.04 Risicopremie revolverende financiering 50.750 0 0 0

Doelstelling: 8.3.01 Revolverend financieren DEO 1.000.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve Investeringsagenda

Doelstelling: 2.2.01 Verbouwing gebouwen Rijksluchtvaartschool 1.300.000 0 0 0

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Doelstelling: 3.3.02 Spoor EmmenZwolle 767.124 0 0 0

Doelstelling: 3.3.02 Verdeelbesluit BDU verkeer en vervoer 600.000 0 0 0

Totaal Storting 20.861.393 19.281.469 8.256.613 0

Onttrekking 2018 2019 2020 2021

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid EmmenCentrum 0 0 11.666.667 0

Doelstelling: 3.7.02 Baten en lasten Coevorden RMF 3.890.700 6.838.200 0 0

Doelstelling: 3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma 0 0 2.550.617 0

Doelstelling: 8.1.05 Decentralisatieuitkering RSP 2.591.139 2.591.139 2.591.139 0

Bijdrage van Risicoreserve

Doelstelling: 8.3.01 Revolverend Financieren DEO 1.000.000 0 0 0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

Doelstelling: 7.3.01 Programma Zuid Oost 913.922 0 0 0
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Onttrekking 2018 2019 2020 2021

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

Doelstelling: 7.3.01 Project Leader Zuid Oost 240.000 240.000 240.000 0

Doelstelling: 7.3.01 Project Leader Zuid West 193.750 193.750 0 0

Doelstelling: 8.3.01 Technische wijziging Eucofinanciering 0 0 2.000.000 0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

Doelstelling: 7.2.02 Motie boerenlandvlinders 65.000 65.000 65.000 65.000

Doelstelling: 7.2.05 Bij12 200.008 200.008 200.008 200.008

Doelstelling: 7.2.07 Functiewijziging en VGAB 2.072.500 2.540.000 2.540.000 3.475.000

Bijdrage van Reserve Investeringsagenda

Doelstelling: 2.5.02 Aanpak vitale vakantieparken 1.460.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

Doelstelling: 4.1.01 Impuls volkshuisvesting 750.000 750.000 250.000 250.000

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Doelstelling: 3.1.01 Bijdragen in verkeer en vervoerprojecten 2.025.306 0 0 0

Doelstelling: 3.1.01 Fietsnetwerk Drenthe 250.000 0 0 0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en 

vaarwegen

Doelstelling: 3.6.08 Vaarwegen variabel onderhoud 305.000 0 0 0

Totaal Onttrekking 15.089.825 13.810.597 22.883.431 5.250.008

Saldo 5.771.568 5.470.872 14.626.818 5.250.008

Overzicht mutaties in reserves (tabel 3). De grootste mutaties treden op door het actualiseren van de 
baten en lasten voor de verschillende jaren van RSPprojecten, de meerjarenraming voor projecten uit de 
Investeringsagenda, de mutaties in relatie tot de Egalisatiereserve voormalige BDU Verkeer en Vervoer en 
de aanpassingen in de begroting voor het Programma Natuurlijk Platteland.  

Verloop Reserve algemene doeleinden en Financieringsreserve

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

Reserve algemene doeleinden (tabel 4)

Verloop Reserve algemene doeleinden 2018 2019 2020 2021

Saldo aanvang jaar

Jaarrekening resultaat 2016

3.496.972

 

3.496.972

 

3.496.972

 

3.496.972

 

Saldo per 31/12 3.496.972 3.496.972 3.496.972 3.496.972

Financieringsreserve (tabel 5)

Verloop Financieringsreserve 2018 2019 2020 2021

Saldo aanvang jaar 56.570.462 53.470.462 56.370.462 64.270.462

Begrote onttrekking (begroting 2018) 9.100.000 9.100.000 5.100.000 5.100.000

Begrote toevoeging (begroting 2018) 6.000.000 12.000.000 13.000.000 13.000.000

Saldo einde jaar 53.470.462 56.370.462 64.270.462 72.170.462
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Financieringsparagraaf

Inleiding

Deze paragraaf geeft de ontwikkeling op het gebied van de treasury weer. Treasury omvat alle werkzaam
heden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk aantrekken en uitzetten van 
middelen, zowel in het kader van het uitoefenen van de publieke taak als het uitzetten van overtollige 
middelen (dit zijn middelen die niet nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak). Op basis van 
vastgesteld beleid wordt de liquiditeitsprognose opgesteld.  

Uitgezette middelen

Ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de jaarrekening is saldo op de rekeningcourant bij het rijk 
met € 21 mln. afgenomen tot € 179 mln. 
In verband met het verstrekken van kredietsubsidies voor de aanleg van breedband is het totaal aan 
kredietsubsidies toegenomen met € 3 mln. tot een omvang van € 34 mln.

Liquiditeitsprognose

In de afgelopen periode is de liquiditeitsprognose geactualiseerd. Daarbij bleek dat de grafiek op bladzijde 
134 in de begroting 2018 “Prognose uit te zetten middelen”, niet het juiste beeld toonde. Dat is in deze 
eerste Bestuursrapportage 2018 hersteld en leidt tot het onderstaande beeld. 

Verwachte uitzettingen tijdelijk overtollige middelen
(bedragen x miljoen)

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

Rekening courant RijkSchatkistbankierenDeposito's

2024202320222021202020192018
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Rekening wordt gehouden met het volgende: 
• 75% van de begrote investeringen wordt uitgevoerd in het jaar dat ze zijn begroot en 25% van de 

begrote investeringen schuift door naar het volgende jaar (ervaring).
• Het project Energie Neutraal  genoemd in de Investeringsagenda met een bedrag van € 15 miljoen  

leidt niet tot uitgaven of inkomsten, omdat ze wordt weggezet als een garantiemodel (conform VVE 
Ellen).

• Het project Breedband, waarbij de Investeringsagenda een totale leningenportefeuille aangeeft van  
€ 67 miljoen, wordt uitgevoerd voor 2020. Dat betekent dat de komende 2 jaar nog circa € 41 miljoen 
aan leningen moet worden toegezegd en uitbetaald. 

• Voor de verwijdering van asbestdaken kunnen leningen worden uitgegeven voor een totaalbedrag van 
€ 27,5 miljoen voor 31 december 2019 (conform Investeringsagenda).

• Aan de DEO wordt een extra lening verstrekt van € 10 miljoen met de volgende fasering: in 2018  
€ 2 miljoen, in 2019 € 5 miljoen en in 2020 € 3 miljoen.

Conclusie

Voor het financieren van de operationele activiteiten van de provincie is de rekeningcourant met het Rijk 
van belang. Volgens de prognose loopt dit saldo in 2020 terug tot € 15 miljoen. Daarna loopt dit saldo weer 
op. Dit is echter wel gebaseerd op het huidige beleid. Zo is geen rekening gehouden met nieuw beleid. 
Daarentegen is het de vraag of het breedbandprogramma zich ontwikkelt in het voorgenomen tempo en de 
meerjarige investeringsprogramma’s voor verkeer en vervoer.  

De komende periode wordt de planning van liquide middelen verder aangescherpt met inachtneming 
van de eerdere kanttekeningen. Dan kunnen ook besluiten worden genomen over de uitgezette gelden in 
deposito’s en schatkistbankieren.
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Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
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Voortgangsrapportage Europa 
 
 
Inleiding 
Bij de Jaarrekening 2017 heeft Gedeputeerde Staten (GS) aangegeven dat de voortgangsrapportage 
zal worden aangeboden bij de 1e Bestuursrapportage van 2018. Door middel van dit document lossen 
wij deze belofte in. Het document omschrijft welke zaken er spelen binnen de Europese programma´s 
in financiële zin. Daarnaast geeft het cijfermatig en visueel weer hoe groot de omvang is van de lo-
pende projecten vanaf 2015. Wij willen deze rapportage graag verder door ontwikkelen tot een vol-
waardig sturingsinstrument voor zowel GS als Provinciale Staten (PS). Hiervoor volgen in het najaar 
voorstellen.  
 
Voortgangsrapportage Europa 
Voor de lopende Europese programmaperiode (2014-2020) hebben GS besloten tot het instellen van 
EU-cofinancieringsreserve. Hiertoe is besloten omdat inzet op Europese programma’s ook altijd een 
financiële inzet van de provincie in de vorm van cofinanciering vereist. Door op basis van een gecalcu-
leerde inschatting daar vooraf middelen voor te reserveren zijn wij als Drenthe in deze periode in staat 
geweest snel en adequaat te handelen in de lobby- en onderhandelingsprocessen. De cofinancie-
ringsreserve is gericht op de voor Drenthe belangrijke regionale fondsen (OP EFRO, Interreg A & B, 
POP). De systematiek werkt daarbij als volgt: voor een project komt Europees geld beschikbaar als de 
provincie co financiert. Deze cofinanciering wordt intern geregeld door een deel van het budget uit de 
beleidsbegroting te halen en een deel uit de Europese cofinanciering. Hierbij gaan wij uit van een ver-
deling 50% beleidsbudget en 50% EU-cofinancieringsbudget. 
 
Tot op heden blijven de bijdragen vanuit het EFRO achter op de provincies Groningen en Fryslân. 
Drenthe moet daarom inzetten op een inhaalslag. Er zou nog ca. € 15 miljoen aan EFRO-geld in  
Drenthe moeten landen in de rest van de periode. Daar wordt ambtelijk en in de opdrachten naar  
onze partners extra op ingezet. De ervaring uit eerdere periodes leert dat het EFRO-programma in de 
laatste twee jaren het meeste beslag legt. Tot op dit moment is uit het cofinancieringsbudget bijna  
€ 3,3 miljoen cofinanciering ingezet voor EFRO-projecten. Voor cofinanciering van Noordelijke Rege-
lingen binnen EFRO en met de doelstelling om nog ongeveer € 15 miljoen EFRO-geld specifiek voor 
Drentse projecten in te zetten verwachten we nog zo’n € 6-8 miljoen nodig te hebben aan cofinan-
ciering voor EFRO. 
 
Ontwikkeling Europese fondsen 
Op het front van Europese fondsen en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is veel in beweging.  
Het enige zekere is, dat niets zeker is. Diverse scenario’s doen informeel de ronde, deze variëren van 
'cohesiemiddelen alleen voor minder ontwikkelde regio's', tot 'steun voor alle regio's'. Met inhoudelijke 
varianten waarin er meer geld gaat naar de thematische fondsen, het ESF uit de structuurfondsen zou 
kunnen gaan en/of een link met het Europees semester, waarmee de rol voor de regio verkleind 
wordt. Kortom, helemaal niets is zeker.  
 
Daarnaast is er natuurlijk altijd nog het scenario waarin discussies over hervorming van het cohesie-
beleid niet goed kunnen worden gevoerd en de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten wordt als hij 
wordt opgediend. Er is weinig met zekerheid te zeggen, maar wel dat de fondsen van belang zijn voor 
de regio. In de periode 2007-2013 zijn in Noord-Nederland bijvoorbeeld met het EFRO-programma 
meer dan 7.400 banen gerealiseerd. Bovendien zijn de subsidies uit de fondsen zeer rendabel: met 
iedere euro aan EFRO-middelen werd in Noord-Nederland € 4,26 geïnvesteerd.  
 



In Noord-Nederland hebben wij veel midden- en kleinbedrijf en weinig grote instellingen die in staat 
zijn om projecten te genereren die in aanmerking komen voor thematische fondsen. De structuur- 
fondsen zijn voor het Noorden daarom zeer van belang. Met de middelen uit met name EFRO, maar 
ook uit POP en Interreg, bouwen wij onder andere aan innovatie- kennisclusters die de schakel zijn 
tussen onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid. Voor Noord-Nederland blijft gelden dat de 
geledingen onderling gesloten moeten blijven (ook in de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen) 
en er afstemming moet blijven met andere landsdelen als het gaat om de inzet op de Europese  
fondsen. 
 
 
 

Europees Programma 
Projectomvang lopende 
projecten tot 2021 

INTEREGG A  €                      97.515.059  
INTEREGG B  €                        4.894.450  
POP3  €                      29.588.357  
OP EFRO   €                      78.585.174  
Eindtotaal  €                     210.583.040  
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3e Begrotingswijziging 2018 
(Overhevelingen uit de Jaarstukken 2017) 
  



Programma en Beleidsopgaven 2018 2019 2020 2021
Programma 2:  Regionale economie  
Lasten  
2.2  Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 3.472.906 0 0 0

2.4  Breedband in Drenthe 187.412 0 0 0

2.5  Versterken van de vrijetijdseconomie 163.146 0 0 0

2.6  Drenthe, dè fietsprovincie 247.812 0 0 0

Programma 4:  Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & water - 
beheer 

Lasten  
4.1  Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen 

en werken 
500.000 0 0 0

4.2  Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en  
wonen 

-135.000 0 0 0

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

249.829 0 0 0

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem  
Lasten  
5.1  In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuw-

bare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) 
86.651 0 0 0

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

14.180 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 

494.425 0 0 0

Programma 6:  Cultuur  
Lasten  
6.1  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimte-

lijke ontwikkelingen 
-277.212 0 0 0

Programma 7:  Dynamiek in leefomgeving  
Lasten  
7.1  Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 1.097.630 -432.787 -461.949 -461.949

7.2  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met econo-
misch perspectief 

931.865 0 0 0

Programma 8:  Middelen  
Lasten  
8.2  Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare 

organisatie 
73.709 0 0 0

Programmatotaal  7.107.353 -432.787 -461.949 -461.949
Programma 8:  Middelen  
Lasten  
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 529.165 432.787 461.949 461.949

Baten  
8.3  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen -7.636.518 0 0 0

Totaal reserves en voorzieningen  -7.107.353 432.787 461.949 461.949
Vrije bestedingsruimte  0 0 0 0

 
  



1. Kwaliteit openbaar bestuur  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 6.806.576 6.712.075 8.578.804 6.465.660

Baten voor wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Saldo voor wijziging  6.786.936 6.692.435 8.559.164 6.446.020

 
        
 wijziging  

        
Beleidsopgave       
 

        
 Doelstelling       

  

        
    2018 2019 2020 2021 

      

        

  

 
 2018 2019 2020 2021

Lasten na wijziging 6.806.576 6.712.075 8.578.804 6.465.660

Baten na wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Saldo na wijziging  6.786.936 6.692.435 8.559.164 6.446.020

 
  



2: Regionale economie  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 20.380.023 17.075.023 8.590.023 8.005.023

Baten voor wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Saldo voor wijziging  20.347.823 17.042.823 8.557.823 7.972.823

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
2.2  Vergroten concurrentiepositie van Drenthe  

        
 Doelstelling       

 2.2.01  Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 717.597 0 0 0 

        

 Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving GAE  
Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2017 is besloten € 717.597,-- via de Saldireserve (zie 8.3) over te hevelen naar 
2018 om daarmee de lopende projecten rondom de luchthavenomgeving doorgang te laten vinden. 
Voor de Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde was in 2017 dit bedrag overgebleven. Dit 
kwam met name doordat de beschikkingen inzake de herontwikkeling van het provinciaal monument 'de voormalige 
Rijksluchtvaartschool' niet meer in 2017 konden worden verantwoord. Daarnaast was de overeenkomst rond de logis-
tieke hub Flora Holland niet eerder dan in 2018 effectief. Het budget 2018 komt uit op € 3.017.597,--. 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 242.243 0 0 0 

        

 Herstructurering bedrijventerreinen 
Een aantal gemeenten heeft geprofiteerd van de decentralisatie-uitkering voor herstructurering van bedrijventerreinen. In 
2017 is een aanvraag van de gemeente Assen niet meer gekomen omdat die meer tijd kostte dan gepland. De beschik-
king is dan ook niet meer in 2017 afgegeven. Voor 2018 is geen budget meer begroot. Bij de Jaarstukken 2017 is dan 
ook besloten om het gehele niet-bestede budget van € 242.243,-- via de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen naar 
2018 ter dekking voor deze incidentele subsidie. 

        
 Doelstelling       

 2.2.04  Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 2.513.066 0 0 0 

        

  



 Vierkant voor Werk  
De regeling is in 2017 opengesteld. SNN heeft voor de uitvoering in 2017 bijdragen ontvangen om beschikkingen 
volgens de regeling te verstrekken. Een bedrag van € 513.066,-- kon echter niet meer door SNN in 2017 worden  
beschikt. In 2017 kan om die reden dat bedrag niet als last opgenomen kan worden in de provinciale jaarrekening en 
hierdoor konden de incidentele middelen uit de Investeringsagenda niet meer in 2017 als last worden verwerkt. Omdat 
wij met u de afspraak hebben dat de budgetten als programmabudget kunnen worden aangemerkt, stellen wij voor de 
onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 513.066,--, via de Saldireserve (zie 
8.3) over te hevelen voor de regeling Vierkant voor Werk. 

        

 Bedrijvenregeling Drenthe 
De regeling is op 8 januari 2018 opengesteld. Hierdoor konden de incidentele middelen uit de Investeringsagenda in 
2018/2019 niet meer in 2017 als last worden verwerkt. Omdat wij met u de afspraak hebben dat de budgetten als pro-
grammabudget kunnen worden aangemerkt, hebben Provinciale Staten bij de jaarstukken 2017 besloten om  
€ 2.000.000,--, via de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen naar 2018 voor de Bedrijvenregeling Drenthe. Deze over-
heveling van € 2.000.000,-- vormt tevens het gehele budget voor 2018. 

        
Beleidsopgave       
2.4  Breedband in Drenthe  

        
 Doelstelling       

 2.4.01  In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 187.412 0 0 0 

        

 Breedband 
Op het budget voor het programma Breedband is in 2017 € 187.412,-- overgebleven. Met name het budget voor vraag-
bundeling is onderschreden, omdat er minder beschikkingen aan initiatieven zijn verstrekt dan verwacht. Omdat wij met 
u de afspraak hebben dat de budgetten als programmabudget kunnen worden aangemerkt, is bij de Jaarstukken 2017 
besloten om de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 187.412,--, via de 
Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen. Het budget voor 2018 komt hiermee uit op € 812.412,--. 

        
Beleidsopgave       
2.5  Versterken van de vrijetijdseconomie  

        
 Doelstelling       

 2.5.01  Het verbeteren van het Drents imago 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 58.059 0 0 0 

        

 Het verbeteren van het Drents imago 
Bij Intensivering marketing bleef in 2017 een bedrag van € 58.059,-- over. Door externe factoren, waaronder de afhanke-
lijkheid van derden, is een aantal projecten niet meer in 2017 tot uitvoering gekomen. Deze zullen in 2018 tot uitvoering 
komen. Voor 2018 is geen budget geraamd. Bij de Jaarstukken 2017 is daarom besloten om de onderschrijding in 2017 
te verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 58.059,--, via de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen 
naar 2018. 

        
  



 Doelstelling       

 2.5.02  Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 105.087 0 0 0 

        

 Voorzieningen toeristisch aanbod 
Bij het budget Intensivering marketing is er sprake van een onderschrijding van € 105.087,--. Door externe factoren, 
waaronder de afhankelijkheid van derden, kwam een aantal projecten niet meer in 2017 tot uitvoering. Deze zullen nu in 
2018 tot uitvoering gebracht worden. Het betreft onder andere de bijdrage aan het Koloniecentrum Frederiksoord. Bij de 
Jaarstukken 2017 is daarom besloten om het bedrag van de onderschrijding van € 105.087,--, via de Saldireserve (zie 
8.3), over te hevelen naar 2018. Het budget voor 2018 sluit dan op € 1.105.087,--. 

        
Beleidsopgave       
2.6  Drenthe, dè fietsprovincie  

        
 Doelstelling       

 2.6.01  Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 247.812 0 0 0 

        

 Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk  
Van de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk is een bedrag van € 247.812,-- niet besteed. Eind 2017 is nog een aantal 
subsidieaanvragen ingediend die niet meer voor het jaareinde konden worden beschikt. De subsidies worden aanvang 
2018 verstrekt en zullen daardoor ten laste komen van het boekjaar 2018. Wij stellen voor de onderschrijding in 2017 te 
verrekenen met het budget van 2018 en een bedrag van € 247.812,-- over te hevelen. Het budget 2018 wordt dan  
€ 2.397.812,--. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 24.451.299 17.075.023 8.590.023 8.005.023

Baten na wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Saldo na wijziging  24.419.099 17.042.823 8.557.823 7.972.823

 
  



3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar v ervoer  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 72.108.035 81.212.781 62.193.240 56.031.594

Baten voor wijziging -9.136.750 -12.084.250 -5.218.932 -5.184.403

Saldo voor wijziging  62.971.285 69.128.531 56.974.308 50.847.191

 
        
 wijziging  

        
Beleidsopgave       
 

        
 Doelstelling       

  

        
    2018 2019 2020 2021 

      

        

  

 
 2018 2019 2020 2021

Lasten na wijziging 72.108.035 81.212.781 62.193.240 56.031.594

Baten na wijziging -9.136.750 -12.084.250 -5.218.932 -5.184.403

Saldo na wijziging  62.971.285 69.128.531 56.974.308 50.847.191

 
  



4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 11.491.060 8.739.431 2.710.418 2.710.418

Baten voor wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000

Saldo voor wijziging  10.781.060 8.029.431 2.000.418 2.000.418

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
4.1  Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat v oor wonen en werken  

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 500.000 0 0 0 

        

 Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 
Van het budget van € 605.000,-- is € 105.000 -- gerealiseerd. Er resteert dan ook € 500.000,--. Dit komt doordat de sub-
sidieregeling pas na de zomer van start is gegaan en door het feit dat zowel het aanvragen als het honoreren van sub-
sidieaanvragen de nodige tijd kost. Vanaf de zomer 2017 zijn er diverse subsidieaanvragen in voorbereiding gekomen, 
waarvan het merendeel definitief tot een subsidieaanvraag zal leiden. Vanwege het grote aantal aanvragen in de pijplijn 
en het gegeven dat de regeling haar diensten bewijst en dat de regeling gevonden wordt door zowel publieke als private 
partijen, stellen wij voor om het restant van € 500.000,-- naar 2018 over te hevelen. Daarmee wordt het budget en het 
subsidieplafond 2018 verhoogd naar € 3.045.000,-- voor de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. 
Daarmee kunnen veel lopende projecten, die de ruimtelijke kwaliteit in de bebouwde omgeving van Drenthe versterken, 
doorgang vinden. 

        
Beleidsopgave       
4.2  Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen  

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -135.000 0 0 0 

        

 Middelen Deltafonds 
Bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage 2017 werd een overschot verwacht op de middelen voor het Deltafonds 
van € 506.321,--. Dit bedrag is overgeheveld naar 2018. Daarna zijn er toch nog uitgaven verricht tot een bedrag van  
€ 135.000,-- voor de Deltafonds-bijdrage POP3. Deze overschrijding op het budget willen we compenseren door het in 
mindering te brengen op het budget voor het Deltafonds in 2018. Wij stellen voor de overheveling onder voorbehoud van 
de definitieve cijfers 2017 met € 135.000,-- aan te passen en via de Saldireserve (zie 8.3) in 2018 te verrekenen. Het 
budget middelen Deltafonds 2018 komt daarmee uit op € 1.217.397,--. 

        
  



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 

   Inkoop 249.829 0 0 0 

        

 Kaderrichtlijn Water 
Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is met een bedrag van € 11.489.828,-- in 2017 
overschreden. Dit kwam doordat in 2017 de verplichtingen die voortkomen uit de POP3-openstellingen van 2016 en 
2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit is conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig op 
basis van de beschikking, in één keer als last genomen moeten worden. Tegenover deze lasten staan in 2017 echter 
extra baten van in totaal € 11.739.657,--. Het netto overschot van € 249.829,-- is bij besluit op de Jaarstukken 2017, via 
de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen naar 2018. Daarmee handhaven we het door ons beschikbare totaalbudget 
voor deze collegeperiode. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 12.105.889 8.739.431 2.710.418 2.710.418

Baten na wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000

Saldo na wijziging  11.395.889 8.029.431 2.000.418 2.000.418

 
  



5: Milieu, Energie & Bodem  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 12.771.715 10.915.118 7.116.560 4.789.994

Baten voor wijziging -679.945 -998.784 -775.345 -526.345

Saldo voor wijziging  12.091.770 9.916.334 6.341.215 4.263.649

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel he rnieuwbare energie als  we aan energie gebruiken (Energie-

neutraal) 

        
 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 

   Inkoop 104.122 0 0 0 

        

 Programma Klimaat en Energie 
De middelen voor Klimaat en Energie zijn in 2017 voor een gedeelte van € 104.122,-- niet besteed. Dat komt voorna-
melijk doordat vrijgevallen middelen uit voorgaande jaren (ruim € 250.000,--) niet volledig tot bestedingen in 2017  
hebben geleid. Bij de Jaarstukken 2017 is besloten om het bedrag van € 104.122,--, via de Saldireserve (zie 8.3), over te 
hevelen naar 2018, in het kader van de meerjarige afspraken die voor het programma Energie zijn gemaakt over een 
programmatische besteding van de middelen. Het budget voor projecten Milieu en Energie komt voor 2018 dan uit op  
€ 2.304.122,--. 

        
 Doelstelling       

 5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -17.471 0 0 0 

        

 Actieplan Energieneutraal Wonen 
In 2017 is het budget voor het uitvoeren van het Actieplan Energieneutraal Wonen met € 17.471, -- overschreden. Gelet 
op de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda is bij de Jaarstukken 2017 besloten om de 
overschrijding, via de Saldireserve (zie 8.3), ten laste te brengen van het budget 2018 voor dit Actieplan. Het budget 
voor 2018 komt dan uit op € 982.529,--. 

        
Beleidsopgave       
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu - en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wet-

telijke milieueisen 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 14.180 0 0 0 



 Aanpak asbestdaken 
Half november 2017 is de Asbestregeling Drenthe geïntroduceerd. In de aanloopfase wordt al veel van de regeling ge-
bruikgemaakt. Naarmate de bekendheid groter wordt, genereert dit vervolgactiviteiten die daarmee verwant zijn. Er komt 
meer dynamiek en meer aandacht, wat op verschillende terreinen meer inzet van procesgeld noodzakelijk maakt in de 
programmatische aanpak. Wij willen als Drenthe onze rol als een van de koplopers in Nederland blijvend waar kunnen 
maken. Vanwege de programmatische aanpak van dit project uit de Investeringsagenda is bij de jaarstukken 2017 be-
sloten om de resterende middelen in 2017 ad € 14.180,--, via de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen naar 2018. Het 
budget voor asbestdaken sluit dan op € 444.180,-- (2018). 

        
Beleidsopgave       
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut d at 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 

   Inkoop 494.425 0 0 0 

        

 Bodemsanering 
Door vertraging in de uitvoering van projecten resteert in 2017 een bedrag van € 494.425,-- binnen de middelen van het 
bodemsaneringsbudget. De projecten zijn wel al in uitvoering genomen en leiden op termijn wel tot uitgaven. Bij de Jaar-
stukken 2017 is daarom besloten om het restantbudget van € 494.425,--, via de Saldireserve (zie 8.3), over te hevelen 
naar 2018. Het budget voor de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma sluit dan op € 4.101.912,-- (2018). 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 13.366.971 10.915.118 7.116.560 4.789.994

Baten na wijziging -679.945 -998.784 -775.345 -526.345

Saldo na wijziging  12.687.026 9.916.334 6.341.215 4.263.649

 
  



6: Cultuur  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 20.738.805 18.298.197 16.833.585 16.157.830

Baten voor wijziging -1.465.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017

Saldo voor wijziging  19.273.625 16.949.665 15.485.053 14.795.813

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
6.1  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische e n ruimtelijke ontwikkelingen  

        
 Doelstelling       

 6.1.01  De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 2018 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -376.694 0 0 0 

        

 Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid   
Het budget voor Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid is in 2017 met € 376.694,-- overschreden. In  
Frederiksoord en Veenhuizen wordt gewerkt aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat 
hierbij om langjarige gebiedsontwikkelingsprocessen met complexe opgaven waarbij veel partners betrokken zijn. In-
herent aan deze laatste aspecten is dat de projectontwikkeling en daarmee het uitgavenpatroon in de ondersteuning van 
projecten fluctueren. Bij de Jaarstukken 2017 is besloten om het budget voor 2018, via de Saldireserve (zie 8.3), te ver-
lagen met € 376.694,-- ter dekking van de overschrijding in 2017. Het budget voor 2018 bedraagt dan € 918.306,--. 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 58.247 0 0 0 

        

 Cultuurhistorie en energielandschappen 
Op dit budget houden wij € 47.253,-- over. Voor het project cultuurhistorie en energielandschappen is via de September-
circulaire een rijksbijdrage ontvangen van € 60.000,-- die al is overgeheveld naar 2018 (5e wijziging Begroting 2017). 
Het project zal in lijn met het Rijksprogramma in 2018 worden uitgevoerd. Daar is provinciale cofinanciering ad  
€ 30.000,-- voor nodig. Bij de Jaarstukken 2017 is daarom besloten om de onderschrijding in 2017 te verrekenen met het 
budget van 2018 en een bedrag van € 30.000,--, via de Saldireserve (zie 8.3) over te hevelen. Het budget 2018 komt 
dan uit op € 211.500,--. 

        

 Cultuurhistorie archeologie 
Op het budget archeologie is in 2017 een bedrag van € 28.247,-- overgebleven. Dit komt door het doorschuiven van het 
project 'Haalbaarheidsonderzoek gezamenlijk beheer en actualisatie gemeentelijke en provinciale archeologiekaarten in 
het kader van culturele allianties'. Dit project zou in 2017 worden uitgevoerd. Hiervoor was een budget beschikbaar van 
€ 28.247,--. De culturele allianties met de Drentse gemeenten zijn afgelopen najaar ondertekend. Het project zal dus pas 
in 2018 worden uitgevoerd. Bij de jaarstukken 2017 is daarom besloten om het hiervoor gereserveerde budget van  
€ 28.247,-, via de Saldireserve (zie 8.3) over te hevelen. Het budget sluit dan op € 145.247,--. 

        
  



 Doelstelling       

 6.1.05  Culturele investeringen 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 41.235 0 0 0 

        

 Investeringsagenda culturele investeringen 
De culturele investeringen bedroegen in 2017 € 1.022.766,--. Het budget voor de Jaarschijf 2017 bedroeg € 1.064.000,--. 
De investeringsagenda Cultuur wordt programmatisch aangepakt en is volop in uitvoering. Daarbij is het lastig om  
precies uit te komen als gepland. Bij de Jaarstukken 2017 is besloten om de niet-bestede middelen ad € 41.235,--, via 
de saldireserve (zie 8.3) over te hevelen naar 2018 en het bedrag in te zetten voor de realisatie van de Investerings- 
impuls culturele investeringen. Het budget sluit dan op € 1.897.235,-- (2018). 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 20.461.593 18.298.197 16.833.585 16.157.830

Baten na wijziging -1.465.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017

Saldo na wijziging  18.996.413 16.949.665 15.485.053 14.795.813

 
  



7: Dynamiek in leefomgeving  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 75.736.328 75.312.397 60.152.397 57.361.710

Baten voor wijziging -8.328.260 -8.765.789 -5.593.685 -2.187.054

Saldo voor wijziging  67.408.068 66.546.608 54.558.712 55.174.656

 
        
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 

   Subsidie 1.097.630 -432.787 -461.949 -461.949 

        

 Versterking van de landbouw & agribusiness 
Het provinciaal budget voor de versterking van landbouw en agribusiness bedraagt € 856.949.--. In 2017 is voor  
€ 11.856.639,-- gerealiseerd inclusief reguliere uitgaven. Het tekort is ontstaan doordat in 2017 de verplichtingen die 
voortkomen uit de POP3-openstellingen van 2016 en 2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit conform de afspraak 
dat projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig, op basis van de beschikking in één keer als last genomen moeten  
worden. Deze lasten worden voor het grootste gedeelte gedekt door niet-begrote bijdragen vanuit Europa (POP3) en 
onze reserve EU-cofinanciering. Per saldo is het budget van landbouw en agribusiness met € 1.356.685,-- overschreden. 
Het negatieve resultaat van het huidige boekjaar willen wij compenseren door de overschrijding in 2017 in mindering te 
brengen op toekomstige budgetten. Wij stellen voor dit te dekken uit de beschikbare budgetten voor de jaren 2019  
(€ 432.787,--), 2020 (€ 461.949,--) en 2021 (€ 461.949,--). In totaal betreft het een negatieve overheveling via de saldi-
reserve (zie 8.3) van € 1.356.685,--. 

        

 Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij 
Het incidentele budget 2017 voor het investeringsagendaproject 'Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkvee-
houderij' bedroeg € 1.170.000,--. De lasten bedroegen € 72.369,--. In 2017 zijn er nog slechts op beperkte schaal ver-
plichtingen aangegaan binnen de ontwikkelagenda melkveehouderij. Dit heeft te maken met noodzakelijke extra voor-
bereidingswerkzaamheden. Met name het ontwikkelen van de wijze waarop de subsidieverstrekking en/of de inkoop zou 
moeten plaatsvinden en of er sprake zou kunnen zijn van staatssteun heeft veel meer voorbereiding gekost dan gedacht. 
De werkzaamheden zullen daadwerkelijk pas vanaf 2018 kunnen starten. Bij de Jaarstukken 2017 is daarom besloten 
om een bedrag van € 1.097.630,-- over te hevelen om daarmee de lopende projecten rondom de toekomstgerichte land-
bouw ontwikkelagenda melkveehouderij doorgang te laten vinden. 

        
Beleidsopgave       
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken me t economisch perspectief  

        
 Doelstelling       

 7.2.06  Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 806.865 0 0 0 

        

  



 Hydrologische maatregelen PAS 
Voor het doorvoeren van hydrologische maatregelen heeft de provincie in december 2017 een extra uitkering van  
€ 806.865,-- ontvangen. Dit geld kon niet meer worden ingezet in 2017, daarom is bij de Jaarstukken 2017 besloten om 
het bedrag van € 806.865,-- naar 2018 over te hevelen via de Saldireserve (zie 8.3) en in te zetten voor hydrologische 
maatregelen. Het budget komt uit op € 11.365.703,--. 

        
 Doelstelling       

 7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 125.000 0 0 0 

        

 Uitvoering Natuurbeschermingswet  
Er zijn in 2017 minder vergunningaanvragen ontvangen dan gepland. Daardoor zijn minder kosten voor onderzoek en 
inzet van externe expertise gemaakt. Bij de jaarstukken is daarom besloten om via de Saldireserve (zie 8.3) € 125.000,-- 
over te hevelen naar 2018. In dat jaar verwachten wij extra kosten te maken voor onderzoek in het kader van soorten-
bescherming. Het budget 2018 komt dan uit op € 448.442,--. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 77.765.823 74.879.610 59.690.448 56.899.761

Baten na wijziging -8.328.260 -8.765.789 -5.593.685 -2.187.054

Saldo na wijziging  69.437.563 66.113.821 54.096.763 54.712.707

 
  



8: Middelen  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 78.588.131 83.498.729 79.156.255 87.673.011

Baten voor wijziging -278.248.698 -277.804.556 -231.632.948 -229.173.581

Saldo voor wijziging  -199.660.567 -194.305.827 -152.476.693 -141.500.570

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstb are organisatie  

        
 Doelstelling       

 8.2.11 Inzet ondersteunend personeel 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 73.709 0 0 0 

        

 Frictiekosten 
Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is een, in omvang afnemend, budget voor frictiekosten beschikbaar. Het budget 
wordt ingezet voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan het realiseren van een betere generatiebalans. In  
de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen tot welke kosten die maatregelen 
leiden. Wij stellen daarom voor om het in 2017 resterende bedrag van € 73.709, -- over te hevelen naar 2018. 

        
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 

   Bijdrage aan reserves 529.165 432.787 461.949 461.949 

        
Baten wijziging  

        
Beleidsopgave       
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzien ingen  

        
 Doelstelling       

 8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Bijdrage van reserves -7.636.518 0 0 0 

 
  



Storting  2018 2019 2020 2021
Bijdrage aan saldireserve  
Doelstelling: 4.2.03 Middelen Deltafonds 135.000 0 0 0

Doelstelling: 5.1.03 Expeditie Energieneutraal Wonen 17.471 0 0 0

Doelstelling: 6.1.01 Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 376.694 0 0 0

Doelstelling: 7.1.01 Versterken landbouw en agribusiness 0 432.787 461.949 461.949

Totaal Storting  529.165 432.787 461.949 461.949

     
Onttrekking  2018 2019 2020 2021
Bijdrage van de saldireserve  
Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE -717.597 0 0 0

Doelstelling: 2.2.02 Gebiedsontwikkeling GAE -242.243 0 0 0

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant voor Werk -513.066 0 0 0

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling -2.000.000 0 0 0

Doelstelling: 2.4.01 Breedband -187.412 0 0 0

Doelstelling: 2.5.01 Verbeteren Drents Imago -58.059 0 0 0

Doelstelling: 2.5.02 Voorzieningen toeristisch aanbod -105.087 0 0 0

Doelstelling: 2.6.01 Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk -247.812 0 0 0

Doelstelling: 4.1.02 Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit -500.000 0 0 0

Doelstelling: 4.3.01 Kaderrichtlijn Water -249.829 0 0 0

Doelstelling: 5.1.01 Programma Klimaat en Energie -104.122 0 0 0

Doelstelling: 5.2.01 Aanpak asbestdaken -14.180 0 0 0

Doelstelling: 5.3.05 Bodemsanering -494.425 0 0 0

Doelstelling: 6.1.02 Culturele historie Archeologie -28.247 0 0 0

Doelstelling: 6.1.02 Cultuurhistorie en energielandschappen -30.000 0 0 0

Doelstelling: 6.1.05 Investeringsagenda Culturele investeringen -41.235 0 0 0

Doelstelling: 7.1.01 Ontwikkelagenda Melkveehouderij -1.097.630 0 0 0

Doelstelling: 7.2.06 Hydrologische maatregelen PAS -806.865 0 0 0

Doelstelling: 7.2.09 Uitvoering natuurbeschermingswet -125.000 0 0 0

Doelstelling: 8.2.11 Frictiekosten LSM -73.709 0 0 0

Totaal Onttrekking  -7.636.518 0 0 0

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 79.191.005 83.931.516 79.618.204 88.134.960

Baten na wijziging -285.885.216 -277.804.556 -231.632.948 -229.173.581

Saldo na wijziging  -206.694.211 -193.873.040 -152.014.744 -141.038.621

 
 



4e Begrotingswijziging 2018 
(1e Bestuursrapportage 2018) 
  



Programma en Beleidsopgaven 2018 2019 2020 2021
Programma 1.  Kwaliteit openbaar bestuur  
Lasten  
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en be- 

langenbehartiging voor Drentse stakeholders 
395.249 315.298 244.032 226.735

Programma 2:  Regionale economie  
Lasten  
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe -1.311.339 -11.339 -4.669 -4.669

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie 1.460.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

2.6 Drenthe, dè fietsprovincie 0 0 0 0

Programma 3:  Regionale bereikbaarheid en regionaal open-
baar vervoer 

Lasten  
3.1 Bereikbaar Drenthe 2.156.075 -95.442 -93.610 -76.313

3.3 Mobiliteit op maat -1.367.124 0 0 0

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een af- 
gesproken kwaliteitsniveau 

429.024 0 0 0

3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een af- 
gesproken kwaliteitsniveau 

445.000 0 0 0

3.7 Regio Specifiek Pakket -10.141.086 -5.498.898 14.217.284 0

Baten  
3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een af- 

gesproken kwaliteitsniveau 
-429.024 0 0 0

3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een af- 
gesproken kwaliteitsniveau 

-20.000 0 0 0

3.7 Regio Specifiek Pakket -1.772.341 -6.944.371 -6.256.613 0

Programm a 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & water - 
beheer 

Lasten  
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor  

wonen en werken 
600.426 635.443 198.207 198.207

Programma 5:  Milieu, Energie & Bodem  
Lasten  

5.1  In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel her-
nieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energie-
neutraal) 

-24.546 -19.543 0 0

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

293.652 159.323 159.323 159.323

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

-250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Baten  

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

250.000 250.000 250.000 250.000

Programma 6:  Cultuur  
Lasten  
6.1  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimte-

lijke ontwikkelingen 
115.331 115.332 115.332 -4.668

6.2  Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van  
Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat ver-
haal te vertellen 

6.000 6.000 6.000 6.000

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

0 34.108 34.108 34.108

  



Programma 7:  Dynamiek in leefomgeving  
Lasten  
7.2  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met eco- 

nomisch perspectief 
2.411.638 2.879.138 2.879.138 3.694.138

7.3  Dynamisch Drenthe 1.686.358 1.419.298 706.798 -3.202

Baten  
7.3  Dynamisch Drenthe -2.096.250 -2.096.250 -1.190.000 0

Programma 8:  Middelen  
Lasten  

8.1  Een duurzaam sluitende provinciale begroting 100.000 100.000 100.000 0

8.2  Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienst-
bare organisatie 

26.805 34.421 42.227 50.229

Baten  
8.1  Een duurzaam sluitende provinciale begroting 1.397.389 1.591.139 1.391.139 -1.300.000

Programmatotaal  -5.638.763 -6.116.343 13.808.696 4.239.888
Programma 8:  Middelen  
Lasten  
8.3  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 20.161.393 19.281.469 8.256.613 0

Baten  
8.3  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen -15.089.825 -13.810.597 -22.883.431 -5.250.008

Totaal reserves en voorzieningen  5.071.568 5.470.872 -14.626.818 -5.250.008
Vrije bestedingsruimte  567.195 645.471 818.122 1.010.120

 
  



1. Kwaliteit openbaar bestuur  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 6.806.576 6.712.075 8.578.804 6.465.660

Baten voor wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Saldo voor wijziging  6.786.936 6.692.435 8.559.164 6.446.020

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders  

        
 Doelstelling       

 1.5.02  Drenthe beschikt over een goed ontwikkeld bestuurlijk netwerk 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 395.249 315.298 244.032 226.735 

        

 IPO-begroting 
De IPO-begroting kent een nieuwe gecentraliseerde opzet. Aansluitend bij de nieuwe, hogere begrotingsopzet van het 
IPO ad € 395.249,-- (2018) wordt vooraf een dekkingsplan gepresenteerd. Het totale IPO-budget komt dan uit op  
€ 1.131.434,-- (2018). Voorheen liep de dekking van een aantal IPO-uitgaven via de zogenaamde 'kassiersfunctie' van 
het IPO. De werkbudgetten waarover in de beleidsmatige BAC’s afspraken werden gemaakt, werden ten laste gebracht 
van specifieke budgetten in onze begroting. Daarom stellen wij voor om voor de dekking van de (nieuwe) provinciale bij-
drage aan het IPO op de diverse afzonderlijke specifieke budgetten af te ramen en de middelen bijeen te brengen in dit 
centrale IPO-budget. Zie ook de doelstellingen 4.1.02, 5.1.01 en 5.1.02. Voor de jaren 2020 en volgende is geen budget 
meer geraamd voor het aandeel ad € 19.543,-- van klimaat en energie. Voor deze jaren hebben wij dit aandeel ten laste 
van de vrije bestedingsruimte gebracht (zie 8.1.06). 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 7.201.825 7.027.373 8.822.836 6.692.395

Baten na wijziging -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Saldo na wijziging  7.182.185 7.007.733 8.803.196 6.672.755

 
  



2: Regionale economie  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 24.451.299 17.075.023 8.590.023 8.005.023

Baten voor wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Saldo voor wijziging  24.419.099 17.042.823 8.557.823 7.972.823

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe  

        
 Doelstelling       

 2.2.01  Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -1.300.000 0 0 0 

        

 Verbouwing gebouwen voormalige Rijsluchtvaartschool 
Via het programma Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde binnen de investeringsagenda is een bedrag van  
€ 1.300.000,-- toegekend voor het de verbouwing van de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool. Het  
bedrag wordt echter niet als subsidie uitgekeerd, maar betreft het een investering in de gebouwen. Omdat wij zelf  
eigenaar zijn van de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool worden de uitgaven voor de verbouwing finan-
cieel-technisch niet gezien als een eenmalige last, maar als een investering waarover moet worden afgeschreven. Dit 
overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin bepaald is dat investeringen dienen te worden 
geactiveerd. De uitgaven zullen dan ook op de financiële investeringenstaat worden verantwoord. In de afgelopen  
maanden is vervolgens gebleken nog een aanvullend bedrag nodig van € 575.000,--. Dit is een gevolg van: 
- asbestsanering valt duurder uit als gevolg van nog niet geconstateerde verwerking in kozijnen; 
- lekkage dak gebouw A, wat aan licht kwam na verwijdering bitumen; 
- betonrot gebouw A, wat aan licht kwam na verwijdering dak; 
- ondeugdelijke installaties gebouw C, wat aan licht kwam door druktesten; 
- ontkoppeling nutvoorziening duurder dan voorzien als gevolg van noodzakelijke alternatieve maatregel; 
- hogere marktprijs. De aanbestedingsvoordelen vallen tegen in de huidige markt. 
 
Wij vragen uw goedkeuring voor het vaststellen van een investeringskrediet van in totaal € 1.875.000,--. Op dit moment 
is nog niet te berekenen welke afschrijvingen de komende jaren moeten worden gedekt uit de vrije bestedingsruimte. Dit 
omdat een taxatierapport waaruit een onderbouwing van de restwaarde blijkt nog niet voorhanden is. Wij willen u echter 
wel over deze overschrijding informeren en u tijdig vragen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De kapi-
taallasten zullen dan in een volgend P&C-document meegenomen worden. 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -11.339 -11.339 -4.669 -4.669 

        

 Dekking IPO-begroting 
De dekking voor de kerntaak Regionale Economie ad € 11.339,-- (2018/2019) en € 4.669,-- in latere jaren, wordt bud-
gettair neutraal overgeheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        
  



Beleidsopgave       
2.5  Versterken van de vrijetijdseconomie  

        
 Doelstelling       

 2.5.06 Revitalisering verblijfsrecreatie in Drenthe 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 1.460.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 

 Aanpak vitale vakantieparken (vitaliteitsfonds) 
Provinciale Staten (PS) hebben op 7 februari 2018 (Statenstuk 2017-821) ingestemd met de aanpak vitale vakantie-par-
ken langs de sporen excelleren € 760.000,--, transformeren € 200.000,-- en faciliteren (taskforce) € 500.000,-- (2018) 
respectievelijk € 300.000,-- (2019-2022). PS hebben voor de (mede)financiering van deze aanpak € 6,5 miljoen beschik-
baar gesteld voor de periode 2018-2024 uit de Reserve investeringsagenda (zie 8.3). Het budget is aldus verdeeld over 
de jaren: 2018 € 1.460.000,--, 2019 tot en met 2022 € 1.260.000,-- per jaar. Het budget is aangemerkt als programma- 
budget. 

        
Beleidsopgave       
2.6  Drenthe, dè fietsprovincie  

        
 Doelstelling       

 2.6.01 Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 0 0 0 0 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 24.599.960 18.323.684 9.845.354 9.260.354

Baten na wijziging -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Saldo na wijziging  24.567.760 18.291.484 9.813.154 9.228.154

 
  



3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar v ervoer  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 72.108.035 81.212.781 62.193.240 56.031.594

Baten voor wijziging -9.136.750 -12.084.250 -5.218.932 -5.184.403

Saldo voor wijziging  62.971.285 69.128.531 56.974.308 50.847.191

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
3.1  Bereikbaar Drenthe  

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 250.000 0 0 0 

        

 Fietsnetwerk Drenthe: onderzoek, pilots en monitoring 
Vanwege de grote aandacht voor het thema fiets én vanuit de samenwerking met onze partners is aanvullende inzet  
nodig voor onderzoek, pilots en monitoring om het gebruik van de fiets (utilitair) te stimuleren. Wij stellen voor hiervoor 
een bedrag van eenmalig € 250.000,-- beschikbaar te stellen vanuit de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en 
vervoer. 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 1.906.075 -95.442 -93.610 -76.313 

        

 Dekking IPO-begroting 
De dekking voor de kerntaak Regionale bereikbaarheid ad € 119.231,-- (2018) teruglopend naar € 76.313,-- vanaf 2021 
wordt budgettair neutraal overgeheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        

 Bijdragen in kosten verkeer en vervoerprojecten. 
Wij stellen voor de Begroting 2018 voor de bijdragen in de projectkosten verkeer en vervoer met € 2.025.306,-- te ver-
hogen en dit te onttrekken aan de Egalisatiereserve voormalige BDU (zie 8.3). Op deze wijze wordt de Begroting 2018 
afgestemd op het vastgestelde Bestedingsplan BDU 2018. Het budget voor bijdragen in projectkosten verkeer en ver-
voerprojecten sluit voor 2018 dan op € 6.480.075,--. Het Verdeelbesluit en het Bestedingsplan zijn besproken met onze 
partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). De Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer 
is bedoeld om deze schommelingen op te vangen en biedt daarvoor de ruimte. 

        
Beleidsopgave       
3.3 Mobiliteit op maat  

        
 Doelstelling       

 3.3.02  Optimaal Openbaar vervoer systeem 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -1.367.124 0 0 0 

        



 Spoor Emmen-Zwolle 
Wij stellen voor het budget voor de kosten spoor Emmen-Zwolle in de Begroting 2018 te verlagen met € 767.124,--  
conform het Bestedingplan BDU en dit bedrag te reserveren in de Egalisatiereserve voormalige BDU (zie 8.3). Het  
budget 2018 voor de kosten spoor Emmen-Zwolle komt dan uit op € 2.298.162,--. Het Verdeelbesluit en het Bestedings-
plan zijn besproken met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). De Egalisatiereserve voor-
malige BDU verkeer en vervoer is bedoeld om schommelingen op te vangen. 

        

 OV bureau Groningen Drenthe 
Wij stellen voor de bijdrage OV-bureau Groningen-Drenthe in de begroting 2018 met € 600.000,--  te verminderen en 
daarmee het budget ad € 21.547.681,-- in overeenstemming te brengen met het Bestedingsplan BDU 2018. Het bedrag 
van de budgetverlaging wordt gestort in de egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer (zie 8.3). Het Verdeel-
besluit en het Bestedingsplan zijn besproken met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). 
De Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer is bedoeld om schommelingen op te vangen. 

        
Beleidsopgave       
3.5  Het beheren en onderhouden van de wegen op een afge sproken kwaliteitsniveau  

        
 Doelstelling       

 3.5.12  Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 429.024 0 0 0 

        

 Groot variabel onderhoud 
In het groot onderhoudsproject op de N863 bij Schoonebeek wordt de vervanging van 9 duikers voor het waterschap 
meegenomen. De kosten zijn berekend op € 429.024,-- en worden in rekening gebracht bij het waterschap. In deze wij-
ziging worden zowel de kosten als de baten (zie 3.5.12) met dit bedrag opgehoogd. 

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

        
 Doelstelling       

 3.6.05  Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaar-
heid en mobiliteit 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 140.000 0 0 0 

        
 Doelstelling       

 3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 305.000 0 0 0 

        

  



 Doorgeschoven (variabel) onderhoud Vaarwegen  
De uitvoering van de variabele onderhoudswerkzaamheden aan de Zwindersche brug € 180.000,--, de Kerkbrug  
€ 105.000,-- en de conserveringswerkzaamheden aan de Wittewijksbrug € 20.000,-- zijn vanuit 2017 doorgeschoven 
naar 2018. Dit budget van € 305.000,--  is in 2017 (jaarstukken) toegevoegd aan de Egalisatiereserve Groot variabel on-
derhoud wegen en vaarwegen. We onttrekken dit bedrag nu weer aan eerder genoemde reserve (zie 8.3) ter dekking 
van de nu begrote lasten. Het totale budget variabel onderhoud voor instandhouding infrastructuur vaarwegen komt na 
alle wijzigingen uit op € 2.332.457,-- voor 2018. 

        
Beleidsopgave       
3.7  Regio Specifiek Pakket  

        
 Doelstelling       

 3.7.01  Bereikbaarheid Emmen - Centrum 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -7.806.666 -2.395.978 11.666.667 0 

        

 Met de gemeente Emmen zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheidsprojecten (Uitvoeringskader bereikbaarheid). 
Er is een verschuiving in de planning van de besteding van de middelen nodig. We verwachten in 2018 € 7.806.666,-- en 
2019 € 2.395.978,-- minder uitgaven terwijl in 2020 (€ 11.666.667,--) meer uitgaven worden geraamd. Deze verschuiving 
leidt tot stortingen in de RSP-reserve in 2018 en 2019 en een onttrekking in 2020. Het geplande uitgaven patroon voor 
bereikbaarheidsprojecten Emmen is nu als volgt 2018 € 1.000.000,--, in 2019 € 7.079.650,-- en in 2020 € 11.666.667,--. 

        
 Doelstelling       

 3.7.02  RSP Coevorden 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -2.334.420 -4.102.920 0 0 

        

 Bijdragen aan SNN in het kader van RSP/RMF (fondsbeheerder) 
Zoals in de Jaarstukken 2017 vermeld, zijn de resterende Rijksmiddelen 2018 en 2019, versneld door het Ministerie van 
van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor het Regionaal Mobiliteitsfonds uitgekeerd. Die middelen zijn al doorbetaald 
aan SNN ten behoeve van het Regionaal Mobiliteitsfonds. Dit betekent dat de geplande en begrote doorbetalingen aan 
het SNN ten behoeve van het Regionaal Mobiliteitsfonds voor de jaren 2018 (€ 2.334.420,--) en 2019 (€ 4.102.920,--) 
komen te vervallen. Dit wordt verrekend met de bijdrage van de RSP-reserve (zie 8.3). 

        
 Doelstelling       

 3.7.03  Ruimtelijk Economisch Programma 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 0 0 2.550.617 0 

        

 Ruimtelijk Economisch Programma 
De verwachting is dat in 2020 meer bestedingen voor het Programma REP gaan plaatsvinden. Het begrote budget, 
zijnde € 2.500.000,-- wordt verhoogd met € 2.550.617,--. Het bedrag wordt onttrokken aan de RSP reserve (zie 8.3). 

        
  



 Doelstelling       

 3.7.04  Verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 0 1.000.000 0 0 

        

 Verbetering spoor Zwolle-Coevorden-Emmen 
De verwachting is dat in 2019 € 1.000.000,-- meer aan kosten wordt gemaakt voor de verbetering van het spoor Zwolle 
Coevorden Emmen. Dit betreft een verschuiving van de niet bestede middelen in 2017 naar 2019. Dit bedrag wordt  
gedekt uit Rijksmiddelen (zie baten 3.7.02). 

        
Baten wijziging  

        
Beleidsopgave       
3.5  Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwalite itsniveau  

        
 Doelstelling       

 3.5.12 In stand houden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Ontvangen subsidies -429.024 0 0 0 

        

 Groot onderhoud N863  
In het groot onderhoudsproject op de N863 bij Schoonebeek nemen wij de vervanging van 9 duikers voor het water-
schap direct mee. De extra kosten zijn berekend op € 429.024,-- en worden in rekening gebracht bij het waterschap. Bij 
deze wijziging worden zowel de kosten als de baten met dit bedrag opgehoogd (zie 3.5.12). 
 

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

        
 Doelstelling       

 3.6.05  In stand houden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaar-
heid en mobiliteit 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Ontvangen subsidies -20.000 0 0 0 

        

 Voorbereiding overdracht peilbeheer naar de waterschappen 
Ter voorbereiding op de overdracht van het peilbeheer zijn gemalen en aflaatwerken geïnspecteerd. De inspectiekosten 
worden geraamd op € 40.000,-- (zie 3.6.05). Hiervan zullen de waterschappen € 20.000,-- voor hun rekening nemen. 

        
  



Beleidsopgave       
3.7 Regio Specifiek Pakket  

        
 Doelstelling       

 3.7.02 RSP Coevorden 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Ontvangen subsidies -1.772.341 -6.944.371 -6.256.613 0 

        

 Inkomsten RSP Regionaal Mobiliteitsfonds 
Zoals in de Jaarstukken 2017 vermeld zijn de resterende Rijksmiddelen (tot en met 2019) versneld door het Ministerie 
van I&W voor het Regionaal Mobiliteitsfonds uitgekeerd. De begrote inkomsten voor 2018 en 2019 ad € 3.890.700,-- en 
€ 6.838.200,-- komen te vervallen. Dit wordt verrekend met de reserve RSP (zie 8.3) 

        

 RSP Coevorden 
Voor RSP Coevorden worden in 2018 tot en met 2020 kosten gemaakt. Het Rijk verstrekt de middelen € 3.663.041,-- 
(2018), 5.982.571,-- (2019) en € 4.590.657,-- (2020) ter dekking van deze uitgaven. Inmiddels is per 31 december 2017 
€ 28.481.878,-- aan Rijksmiddelen vooruit ontvangen. Het bedrag wordt eveneens gecorrigeerd op de onttrekkingen aan 
de reserve RSP (zie 8.3). 

        

 Rijksbijdrage spoor Zwolle-Coevorden-Emmen 
Het project verbetering spoor Zwolle-Coevorden-Emmen wordt geheel vanuit de  Rijksmiddelen (RMF) gedekt. Er  
worden € 2.000.000,-- (2018), € 6.800.000,-- (2019) en € 1.665.956,-- (2020) aan uitgaven en dus ook aan inkomsten  
verwacht. Dit bedrag wordt ook gecorrigeerd op de onttrekkingen aan de reserve RSP (zie 8.3). 

        

 Rijksbijdrage verbetering spoor Zwolle-Coevorden-Emmen. 
In 2019 wordt verwacht dat voor het project verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen, € 7.800.000,-- aan kosten worden  
gemaakt. Dit is € 1.000.000,-- meer dan begroot, als gevolg van verschuiving van de besteding van de middelen. Dit  
bedrag wordt gedekt door Rijksmiddelen die reeds vooruit ontvangen zijn. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 63.629.924 75.618.441 76.316.914 55.955.281

Baten na wijziging -11.358.115 -19.028.621 -11.475.545 -5.184.403

Saldo na wijziging  52.271.809 56.589.820 64.841.369 50.770.878

 
  



4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 12.105.889 8.739.431 2.710.418 2.710.418

Baten voor wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000

Saldo voor wijziging  11.395.889 8.029.431 2.000.418 2.000.418

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
4.1  Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat v oor 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 

   Subsidie 750.000 750.000 250.000 250.000 

        

 Impuls Volkshuisvesting 
Op 27 september 2017 hebt u ingestemd met de uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting (Statenstuk 2017-803). 
Voor deze uitvoering heeft u voor de jaren 2018 en 2019 € 750.000,-- beschikbaar gesteld en voor de jaren 2020 en 
2021 € 250.000,--. De jaarlijkse budgetten worden gedekt door een bijdrage uit de Reserve Investeringsagenda (zie 8.3). 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -149.574 -114.557 -51.793 -51.793 

        

 Ruimtelijke kwaliteit 
Om de centralisatie van het IPO-budget te realiseren wordt een aantal budgetten, waaruit in het verleden IPO-kosten 
werden betaald, structureel verlaagd en budgettair neutraal verplaatst naar doelstelling 1.5.02. Het budget ruimtelijke 
kwaliteit wordt daarvoor verlaagd met een bedrag van € 149.574,-- in 2018, € 114.557,-- in 2019, € 51.793,-- in 2020 en 
met € 51.793,-- in 2021. 

 
 2018 2019 2020 2021

Lasten na wijziging 12.706.315 9.374.874 2.908.625 2.908.625

Baten na wijziging -710.000 -710.000 -710.000 -710.000

Saldo na wijziging  11.996.315 8.664.874 2.198.625 2.198.625

 
  



5: Milieu, Energie & Bodem  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 13.366.971 10.915.118 7.116.560 4.789.994

Baten voor wijziging -679.945 -998.784 -775.345 -526.345

Saldo voor wijziging  12.687.026 9.916.334 6.341.215 4.263.649

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
5.1 In 2050 produceren wij  in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als  we aan energie gebruiken (Energie-

neutraal) 

        
 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 

   Subsidie -19.543 -19.543 0 0 

        

 Projecten milieu en energie 
Voor de centralisatie van het IPO-budget worden budgetten verplaatst. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt het budget 
projecten milieu en energie per jaar verminderd met € 19.543,-- en budgettair neutraal verplaatst naar doelstelling 
1.5.02. Voor de jaren 2020 en 2021 is dit budgettair niet mogelijk omdat er in die jaren geen budget meer is op deze 
post. Wij hebben daarom het budget voor die jaarschijven ten laste van de vrije bestedingsruimte gebracht (zie 8.1.06). 

        
 Doelstelling       

 5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld ver-
mogen windenergie in het zoekgebied in 2020 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -5.003 0 0 0 

        

 Programma klimaat en energie 
Er vindt een budgettair neutrale verplaatsing plaats door aframing van het budget voor projecten Klimaat en Energie met 
€ 5.003,-- in 2018 ter dekking van het verhoogde centrale budget voor de IPO-begroting 2018 (zie doelstelling 5.1.02) 

        
Beleidsopgave       
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu - en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wet-

telijke milieueisen 

        
 Doelstelling       

 5.2.03 Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 143.000 0 0 0 

        

 Impuls omgevingsveiligheid 
Via de septembercirculaire 2017 ontvangen wij voor 2018 een decentralisatieuitkering van € 143.000,-- voor Programma 
IOV (zie 8.1.05). Dit wordt nu zowel bij de baten als de lasten begroot. 



 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 180.000 180.000 180.000 180.000 

  
RUD Noordelijke Maat 
De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de provinciale grip op risicobedrijven. De aanbeve-
lingen van de Rekenkamer zijn door PS overgenomen. 
Door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe zijn samen met de RUD Drenthe, de FUMO en de Omgevingsdienst 
Groningen (de BRZO RUD), de aanbevelingen uitgewerkt. Het streven was alle aanbevelingen eind 2017 geïmplemen-
teerd te hebben. Voor 2018 is een werkprogramma gemaakt waarin de drie provincies en de BRZO RUD zoveel mogelijk 
gelijk werken. Met de Noordelijke Maat wordt de werkwijze volledig gelijk. De Noordelijke Maat kan na vaststelling door 
de BRZO RUD geïmplementeerd worden en vanaf 2019 volledig operationeel zijn. De structurele meerkosten bedragen 
€ 180.000,-- en komen ten laste van de vrije bestedingsruimte (zie 8.1.06). 

        
 Doelstelling       

 5.2.05 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van ver-
schillende maatschappelijke functies. 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -29.348 -20.677 -20.677 -20.677 

        

 Dekking IPO-begroting  
De dekking IPO-kosten voor de kerntaak Milieu, Energie en Klimaat uit de IPO-begroting 2018 ad € 29.348,-- (2018 en  
€ 20.677,-- in latere jaren), wordt budgettair neutraal overgeheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        
Beleidsopgave       
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut d at 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 

   Subsidie -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 

        

 Uitvoering bedrijvenregeling 
Van de bedrijvenregeling wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. We verlagen de geraamde uitgaaf en inkomsten 
daarom meerjarig met € 250.000,-- naar 0 (zie ook baten). Zodra een beroep op de regeling wordt gedaan, ramen wij 
incidenteel zowel een uitgaaf als een bijdrage van het Rijk. 

        
  



Baten wijziging  

        
Beleidsopgave       
5.3  De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut d at 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 

   Ontvangen subsidies 250.000 250.000 250.000 250.000 

        

 Uitvoering bedrijvenregeling 
Van de bedrijvenregeling wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. We verlagen de geraamde uitgaaf en inkomsten 
daarom meerjarig met € 250.000,-- naar 0 (zie ook lasten). Zodra een beroep op de regeling wordt gedaan, ramen wij 
incidenteel zowel een uitgaaf als een bijdrage van het Rijk. 

 
 2018 2019 2020 2021

Lasten na wijziging 13.386.077 10.804.898 7.025.883 4.699.317

Baten na wijziging -429.945 -748.784 -525.345 -276.345

Saldo na wijziging  12.956.132 10.056.114 6.500.538 4.422.972

  



6: Cultuur  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 20.461.593 18.298.197 16.833.585 16.157.830

Baten voor wijziging -1.465.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017

Saldo voor wijziging  18.996.413 16.949.665 15.485.053 14.795.813

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische e n ruimtelijke ontwikkelingen  

        
 Doelstelling       

 6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed in 2018 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 120.000 120.000 120.000 0 

        

 Doorbelasting LEADER Zuidwest (ZW) 
Dit betreft een neutale budgetverplaatsing van vitaal platteland (zie 7.3.01) naar het budget Koloniën van Weldadigheid 
omdat is afgesproken dat een deel van de kosten van het project LEADER ZW daar naar worden doorbelast. 

        
 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 

   Subsidie -1.334 -1.333 -1.333 -1.333 

        

 Dekking IPO-begroting  
De dekking voor de kerntaak Culturele infrastructuur en monumentenzorg ad € 1.334,-- wordt budgettair neutraal over-
geheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        
 Doelstelling       

 6.1.07 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie -3.335 -3.335 -3.335 -3.335 

        

 Dekking IPO-begroting 
De dekking voor de kerntaak Culturele infrastructuur en monumentenzorg ad € 3.335,-- wordt budgettair neutraal over-
geheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        
  



Beleidsopgave       
6.2  Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Dr enthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat ver -

haal te vertellen 

        
 Doelstelling       

 6.2.01 Er wordt een actief netwerk voor het Drentse erfgoed onderhouden waarin kennisontwikkeling, overdracht van 
informatie en innovatie voor publiek centraal staan 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 6.000 6.000 6.000 6.000 

        

 Drents Archief 
Het DA heeft een afspraak met de Belastingdienst om een bepaald percentage van de inkoop-btw te mogen terug- 
vragen. Vroeger kreeg het Drents Archief via een bestuursakkoord van het Rijk haar financiële bijdrage als een dienst-
verleningsovereenkomst. Na de wetswijziging van de Archiefwet en ingaande de Cultuurnota 2017-2020 heeft de pro-
vincie het financiële gedeelte, zoals het hoort, opgesplitst in een DVO voor de wettelijke taak en een subsidiegedeelte 
(via aparte PS-brief) voor de publieke taak. De Belastingdienst heeft aan het Drents Archief laten weten dat de subsidie 
niet btw-plichtig is. Dit maakt dat de verhouding tussen het belaste omzetdeel (leveringen) en de totale inkomsten bij het 
archief kleiner wordt. Daardoor wordt het terug te vorderen btw-bedrag ook lager. Hierdoor loopt het Drents Archief in-
komsten mis waar wel rekening mee is gehouden. Dit was niet de opzet van de provincie. Op deze manier wordt met 
een minimale bijdrage van € 6.000,-- ten laste van de vrije bestedingsruimte (zie 8.1.06) een handreiking voor een op-
lossing gegeven. 

        
Beleidsopgave       
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cu ltuuruitingen 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 

   Kapitaallasten 0 34.108 34.108 34.108 

        

 Afschrijvingen Verbouwing Drents Museum (investeringsagenda) 
Via de Culturele investeringsagenda is een nettobedrag van € 600.000,-- toegekend aan het Drents Museum voor een 
toonaangevende kwaliteitsimpuls. Het bedrag wordt echter niet als subsidie uitgekeerd maar betreft een investering in 
het gebouw. Omdat wij zelf eigenaar zijn van het museumgebouw worden de uitgaven voor de verbouwing financieel 
technisch gezien als een investering waarover moet worden afgeschreven. De afschrijving bedraagt € 34.108,-- per jaar 
en komt ten laste van de vrije bestedingsruimte. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 20.582.924 18.453.637 16.989.025 16.193.270

Baten na wijziging -1.465.180 -1.348.532 -1.348.532 -1.362.017

Saldo na wijziging  19.117.744 17.105.105 15.640.493 14.831.253

 
  



7: Dynamiek in leefomgeving  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 77.765.823 74.879.610 59.690.448 56.899.761

Baten voor wijziging -8.328.260 -8.765.789 -5.593.685 -2.187.054

Saldo voor wijziging  69.437.563 66.113.821 54.096.763 54.712.707

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
7.2  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken me t economisch perspectief  

        
 Doelstelling       

 7.2.02  Behoud en herstel Flora en fauna 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 65.000 65.000 65.000 65.000 

        

 Motie boerenlandvlinders 
Als een uitvoering van de motie boerenlandvlinders zijn er nu projecten in voorbereiding. Dit betreft met name de IVN-
offerte voor het vergroenen van schoolpleinen in combinatie met een lespakket. Voor de uitvoering van de totale motie 
wordt jaarlijks € 65.000,-- uitgetrokken, te dekken uit de Reserve natuurbeleid (zie 8.3). 

        
 Doelstelling       

 7.2.04  Realisatie Natuurnetwerk Nederland 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 120.000 120.000 120.000 0 

        

 Doorbelasting LEADER ZW 
Dit betreft een neutale budgetverplaatsing van vitaal platteland (zie 7.3.01) naar het budget voor de ontwikkelopgave 
natuur omdat is afgesproken dat een deel van de kosten van het project LEADER ZW daar naar worden doorbelast. 

        
 Doelstelling       

 7.2.05  Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop 200.008 200.008 200.008 200.008 

        

 BIJ12 
Het budget voor BIJ12 wordt structureel verhoogd met € 200.008,-- tot € 1.364.500,--. Dit wordt gedekt uit de Reserve 
natuurbeleid (zie 8.3). In 2017 hebben wij onze begroting aangepast. Dit is echter niet structureel gebeurd.  
Om aan te sluiten bij de begroting van BIJ12 moet de begroting structureel worden opgehoogd met € 420.000,--. Naast 
een structurele ophoging hebben we geconstateerd dat ook rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van 
een structurele compensatie van doorgeschoven btw van BIJ12 (bate ca. € 220.000,--). Per saldo is dus een structurele 
ophoging nodig van € 200.008,-- per jaar. 

        
  



 Doelstelling       

 7.2.06  Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Inkoop -45.870 -45.870 -45.870 -45.870 

        

 Dekking begroting IPO 
Dekking van de kerntaak Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden ad € 45.780,-- wordt budgettair 
neutraal overgeheveld naar het centrale IPO-budget (zie ook 1.5.02). 

        
 Doelstelling       

 7.2.07  Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 2.072.500 2.540.000 2.540.000 3.475.000 

        

 VGAB en Functiewijziging 
Voor de subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Drenthe (VGAB) en Functiewijzigingssubsidies 2018 moet er  
€ 2.072.500,-- worden bijgeraamd resulterend in een budget van € 3.475.000,--. Voorlopig gaan we uit van een structu-
rele raming van 5 bedrijfsverplaatsingen (5*€ 440.000,--) en jaarlijks voor 30 hectare aan functiewijzigingscontracten ad 
€ 1.275.000,--. Het totale budget komt dan uit op € 3.475.000,-- structureel. De extra lasten worden gedekt uit de Re-
serve natuurbeleid (zie 8.3). 

        
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 gebieds-
gericht 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Subsidie 1.686.358 1.419.298 706.798 -3.202 

        

 LEADER-programma Zuidoost (ZO) en ZW 
Vanaf vorig jaar hebben we de verstrekte LEADER-subsidies voor ZO en ZW bruto verantwoord. Dat betekent dat wij 
vanaf nu niet alleen het provinciaal aandeel maar ook de bijdragen van gemeenten, de Europese middelen POP3 en de 
bijdrage uit de EU-cofinancieringsreserve begroten. Per saldo betekend dit een stijging van zowel de lasten als de baten 
van € 1.422.500,--. 

        

 Programma Zuidoost 
De programmering voor 2018 is nog niet helemaal scherp. Wij houden er rekening mee dat, naast de reeds begrote  
miljoen euro en de overheveling vanuit 2017, in 2018 nog € 274.530,-- in de reserve resteert die aan het budget 2018 
voor het programma Zuidoost kan worden toegevoegd. Het budget ZO sluit dan voor 2018 op € 2.146.839,--. 

        

 Bijdrage begroting IPO 
De dekking voor de kerntaak Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden ad € 10.672,-- (2018) en  
€ 3.202,-- in latere jaren wordt budgettair neutraal overgeheveld naar het centrale IPO budget (zie ook 1.5.02). 

        



Baten wijziging  

        
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 gebieds-
gericht 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Ontvangen bijdragen -240.000 -240.000 -240.000 0 

        

 Doorbelasting LEADER-projecten ZW 
Dit betreft een neutrale budgetverplaatsing van vitaal platteland naar het budget Koloniën van Weldadigheid ( zie 6.1.01) 
en de ontwikkelopgave natuur (zie 7.2.04) omdat is afgesproken dat een deel van de kosten, totaal € 240.000,--, van het 
project LEADER ZW daarnaar worden doorbelast. 

        
    2018 2019 2020 2021 

   Ontvangen subsidies -1.856.250 -1.856.250 -950.000 0 

        

 LEADER ZO en ZW 
Als gevolg van het bruto begroten van de LEADER POP3-subsidies en de dekking van deze uitgaven zijn zowel baten 
als lasten met € 1.422.500,-- opgehoogd. Voor beide LEADER-projecten samen wordt nu naast het provinciaal aandeel 
rekening gehouden met bijdragen van gemeenten: € 330.000,-- en EU POP3-middelen: € 1.092.500,--. Verder wordt de 
bate wegens bijdrage uit de Cofinancieringsreserve Europa van € 433.720,-- indirect verwerkt via doorbelasting vanuit 
doelstelling 1.5.01. Er was een rechtstreekse onttrekking geraamd. Door te kiezen voor deze verantwoordingswijze  
worden alle bijdragen vanuit de cofinancieringsreserve Europa op 1 plek in de begroting zichtbaar gemaakt. 

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 81.863.819 79.178.046 63.276.384 60.590.697

Baten na wijziging -10.424.510 -10.862.039 -6.783.685 -2.187.054

Saldo na wijziging  71.439.309 68.316.007 56.492.699 58.403.643

 
  



8: Middelen  
 2018 2019 2020 2021
Lasten voor wijziging 79.191.005 83.931.516 79.618.204 88.134.960

Baten voor wijziging -285.885.216 -277.804.556 -231.632.948 -229.173.581

Saldo voor wijziging  -206.694.211 -193.873.040 -152.014.744 -141.038.621

 
        
Lasten wijziging  

        
Beleidsopgave       
8.1  Een duurzaam sluitende provinciale begroting  

        
 Doelstelling       

 8.1.05  Uitkering Provinciefonds 

        
    2018 2019 2020 2021

   Subsidie 100.000 100.000 100.000 0

        

 Bijdrage aan provincie Zeeland 
Het IPO-bestuur heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de voorgestelde oplossing van de commissie Jansen aan-
gaande de provinciefondsproblematiek rond de provincie Zeeland. De oplossing van de commissie Jansen richt zich op 
een drie jaar durende bijdrage aan Zeeland door de elf overige provincies en een eigen bijdrage van Zeeland. De eigen 
bijdrage van Zeeland bestaat uit het verhogen van opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De bijdrage van de gezamen-
lijke provincies is van toepassing op de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020. Gedurende deze jaren verrichten de elf 
provincies een betaling aan het IPO, dat als kassier optreedt. Na ontvangst van de bedragen zal het IPO de bedragen 
overmaken aan de provincie Zeeland. Voor de provincie Drenthe gaat het in 2018, 2019 en 2020 om een bedrag van 
telkens € 100.000,-- per jaar. Dekking kan plaatsvinden ten laste van de vrije bestedingsruimte voor de betreffende jaren 
(zie 8.1.06). 

        
 Doelstelling       

 8.1.06  Vrije bestedingsruimte 

        
    2018 2019 2020 2021

   Onvoorzien/stelpost 567.195 645.471 818.122 1.010.120

        
Storting  2018 2019 2020 2021
Vrije bestedingsruimte  
Doelstelling: 1.5.02 IPO begroting 0 0 -19.543 -19.543

Doelstelling: 3.6.03 Inspectie en onderhoud gemalen en aflaatwerken -120.000 0 0 0

Doelstelling: 5.2.04 RUD Noordelijke Maat -180.000 -180.000 -180.000 -180.000

Doelstelling: 6.2.01 Drents Archief -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Doelstelling: 6.3.02 Investeringsagenda Verbouwing Drents Museum 0 -34.108 -34.108 -34.108

Doelstelling: 8.1.03 Opcenten MRB 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000

Doelstelling: 8.1.05 Bijdrage provincie Zeeland -100.000 -100.000 -100.000 0

Doelstelling: 8.2.08 Onderhoud provinciehuis -26.805 -34.421 -42.227 -50.229

Totaal Storting  567.195 645.471 818.122 1.010.120

  



 
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en  dienstbare organisatie 

        
 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

        

 Kosten kantoorbenodigdheden 
Binnen deze doelstelling 8.2.05 is structureel ruimte aanwezig van € 26.000,-- door meevallende kosten kantoorbeno-
digdheden in verband met verdergaande digitalisering. Dit bedrag wordt gesaldeerd met de extra kosten wegens onder-
houd provinciehuis (zie 8.2.08). Het budget voor kantoorbenodigdheden sluit dan op € 70.737,--. 
 

 Doelstelling       

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

        
    2018 2019 2020 2021

   Inkoop 112.238 111.030 118.836 126.838

        

 Dagelijks onderhoud provinciehuis 
In tegenstelling tot het planmatig onderhoud, zal het dagelijks onderhoud provinciehuis meer budget gaan vergen  
€ 112.238,-- (2018). Hierbij is rekening gehouden met een indexering van 2,5% voor prijsstijgingen. Binnen de beleids-
opgave (doelstelling 8.2.05), is structureel nog dekking aanwezig van € 26.000,-- door meevallende kosten kantoorbeno-
digdheden in verband met  verdergaande digitalisering. Per saldo zal daarom nog € 26.805,-- in 2018, oplopend naar  
€ 50.229,-- in 2021 ten laste komen van de vrije bestedingsruimte (zie 8.1.06). 

        
    2018 2019 2020 2021

   Kapitaallasten 0 8.824 8.824 8.824

        

 Meerkosten verbouwing Drents Museum (kapitaallasten) 
Bij de uitvoering van het project Culturele investeringsagenda Drents Museum is geconstateerd dat om naar buiten te 
kunnen uitbouwen en de nieuwe ontvangstruimte voldoende allure en beleving te kunnen bewerkstelligen, dat voor dit 
traffic-knooppunt van oud- en nieuwbouw een volledige beschouwing van de te verbouwen omgeving dient plaats te  
vinden. Een dergelijke wijziging kan niet worden gerealiseerd binnen de middelen van het project uit de culturele investe-
ringsagenda. Hiervoor is een aanvullende investering nodig van € 300.000,--. Deze meerkosten zijn nodig om een waar-
devaste en toekomstbestendige verbouwing te kunnen realiseren. De extra jaarlijkse kapitaallasten van € 8.824,--  
kunnen binnen de huidige begroting van programma 8 gedekt worden. 

        
    2018 2019 2020 2021

   Toev. voorziening -59.433 -59.433 -59.433 -59.433

        

 Planmatig onderhoud provinciehuis 
In 2017 is er een actualisatie gedaan van het beheerplan planmatig onderhoud provinciehuis. We hebben dit gemeld in 
de jaarstukken. Daarbij zijn alle technische en bouwkundige installaties en de werkzaamheden hiervoor opnieuw in- 
gepland, kritisch bekeken en is het prijspeil geactualiseerd. De scope van het plan is weer 25 jaar geworden (2018-
2042). Omdat de termijn van het onderhoudsplan naar achteren is verschoven en er ook werkzaamheden verschoven 
zijn naar het dagelijks onderhoud, zal voor de voorziening planmatig onderhoud de komende 25 jaar € 59.433,-- per jaar 
minder dotatie nodig zijn. Daarmee blijft de voorziening op het juiste peil om geen achterstallig onderhoud te krijgen. 



Beleidsopgave       
8.3  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzien ingen  

        
 Doelstelling       

 8.3.01  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
    2018 2019 2020 2021

   Bijdrage aan reserves 20.161.393 19.281.469 8.256.613 0

        

 Revolverend Financieren Drentse Energie Organisatie (DEO) 
Bij de behandeling van Statenstuk 2017 -794 Voorjaarsnota 2017 is het amendement extra financiering DEO aange- 
nomen. Daarbij is besloten dat de voorgestelde risicostorting ad € 1.000.000,-- in de reserve opvang revolverend finan-
cieren rechtstreeks wordt overgeboekt vanuit de risicoreserve (zie ook 8.3 onttrekkingen aan reserves). Via deze begro-
tingswijziging wordt hieraan uitwerking gegeven, zodat er ruimte is om een aanvullende lening van € 10 miljoen aan DEO 
te kunnen verstrekken om Drentse energieprojecten te blijven financieren. 

        
Baten wijziging  

        
Beleidsopgave       
8.1  Een duurzaam sluitende provinciale begroting  

        
 Doelstelling       

 8.1.03  Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting 

        
    2018 2019 2020 2021

   Opcenten MRB -1.000.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.300.000

        

 Opcenten motorrijtuigenbelasting 
Door de stijging van het aantal belastbare auto's stiijgt de geraamde jaarlijkse opbrengst aan opcenten op de motorrijtui-
genbelasting. In de periode 2018- 2022 stijgt de extra opbrengt van € 1 miljoen in 2018 tot € 1,6 miljoen in 2022. Dit 
komt ten gunste van de vrije bestedingsruimte (zie 8.1.06). 

        
 Doelstelling       

 8.1.04  Rente 

        
    2018 2019 2020 2021

   Ontvangen bijdragen -50.750 0 0 0

        

 Risicopremie revolverend financieren 
Wij hebben besloten een kredietsubsidie te verlenen aan Kredietunie Noord- Drenthe, in de vorm van een rentedragende 
lening van € 145.000,--. Om mogelijke risico's op insolventie af te dekken stellen wij voor een storting in de Reserve op-
vang revolverend financieren te doen van € 50.750,-- (zie 8.3).  Vanuit het bestaande budget Versterking Economische 
Structuur (zie 2.5.02) wordt daarom een bijdrage overgeboekt naar dit budget "overige financieringsmiddelen". 

        
  



 Doelstelling       

 8.1.05  Uitkering Provinciefonds 

        
    2018 2019 2020 2021

   Ontvangen subsidies 2.448.139 2.591.139 2.591.139 0

        

 Impuls omgevingsveiligheid 
Via de septembercirculaire 2017 ontvangen wij voor 2018 een decentralisatieuitkering van € 143.000,-- voor Programma 
IOV (zie 8.1.05). Dit wordt nu zowel bij de baten als de lasten begroot. 

        

 Decentralisatie-uitkering RSP 
Zoals in de Jaarstukken is vermeld zijn de resterende middelen RSP 2018 tot en met 2020, zijnde € 8.383.000,-- (regu-
liere stortingen en indexatie) in 2017 versneld uitgekeerd. De begrote decentralisatie-uitkeringen 2018 tot en met 2020, 
ad € 2.591.139,-- per jaar, komen daarmee te vervallen. Daarmee vervalt ook de geplande storting in de RSP-reserve 
(zie 8.3). 

        
Beleidsopgave       
8.3  Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzien ingen  

        
 Doelstelling       

 8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

        
    2018 2019 2020 2021

   Bijdrage van reserves -15.089.825 -13.810.597 -22.883.431 -5.250.008

 
Storting  2018 2019 2020 2021
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket  
Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen-Centrum 7.806.666 2.395.978 0 0

Doelstelling: 3.7.02 Bijdrage aan SNN ten behoeve van RSP/RMF 2.334.420 4.102.920 0 0

Doelstelling: 3.7.02 Rijksbijdrage spoor Zwolle-Emmen 2.000.000 6.800.000 1.665.956 0

Doelstelling: 3.7.02 RSP Coevorden 3.663.041 5.982.571 4.590.657 0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland  
Doelstelling: 7.3.01 Programma Zuid Oost 639.392 0 0 0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa  
Doelstelling: 8.3.01 Technische wijziging EU-cofinanciering 0 0 2.000.000 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren  
Doelstelling: 8.1.04 Risicopremie revolverende financiering 50.750 0 0 0

Doelstelling: 8.3.01 Revolverend financieren DEO 1.000.000 0 0 0

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda  
Doelstelling: 2.2.01 Verbouwing gebouwen Rijksluchtvaartschool 1.300.000 0 0 0

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige BDU  verkeer en  
vervoer 

Doelstelling: 3.3.02 Spoor Emmen-Zwolle 767.124 0 0 0

Doelstelling: 3.3.02 Verdeelbesluit BDU verkeer en vervoer 600.000 0 0 0

Totaal Storting  20.161.393 19.281.469 8.256.613 0

     
Onttrekking  2018 2019 2020 2021
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket  
Doelstelling: 3.7.01 Bereikbaarheid Emmen-Centrum 0 0 -11.666.667 0

Doelstelling: 3.7.02 Baten en lasten Coevorden RMF -3.890.700 -6.838.200 0 0

Doelstelling: 3.7.03 Ruimtelijk Economisch Programma 0 0 -2.550.617 0

Doelstelling: 8.1.05 Decentralisatie-uitkering RSP -2.591.139 -2.591.139 -2.591.139 0



Bijdrage van Risicoreserve  
Doelstelling: 8.3.01 Revolverend Financieren DEO -1.000.000 0 0 0

Bijdrage van reserve vitaal platteland  
Doelstelling: 7.3.01 Programma Zuid Oost -913.922 0 0 0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa  
Doelstelling: 7.3.01 Project LEADER Zuid Oost 240.000 240.000 240.000 0

Doelstelling: 7.3.01 Project LEADER Zuid West 193.750 193.750 0 0

Doelstelling: 8.3.01 Technische wijziging EU-cofinanciering 0 0 -2.000.000 0

Bijdrage van reserve natuurbeleid  
Doelstelling: 7.2.02 Motie boerenlandvlinders -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Doelstelling: 7.2.05 Bij12 -200.008 -200.008 -200.008 -200.008

Doelstelling: 7.2.07 Functiewijziging en VGAB -2.072.500 -2.540.000 -2.540.000 -3.475.000

Bijdrage van Reserve investeringsagenda  
Doelstelling: 2.5.02 Aanpak vitale vakantieparken -1.460.000 -1.260.000 -1.260.000 -1.260.000

Doelstelling: 4.1.01 Impuls volkshuisvesting -750.000 -750.000 -250.000 -250.000

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verke er en ver-
voer 

Doelstelling: 3.1.01 Bijdragen in verkeer en vervoerprojecten -2.025.306 0 0 0

Doelstelling: 3.1.01 Fietsnetwerk Drenthe -250.000 0 0 0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) ond erhoud wegen 
en vaarwegen 
Doelstelling: 3.6.08 Vaarwegen variabel onderhoud -305.000 0 0 0

Totaal Onttrekking  -15.089.825 -13.810.597 -22.883.431 -5.250.008

 
 2018 2019 2020 2021
Lasten na wijziging 100.046.398 103.992.877 88.835.166 89.195.309

Baten na wijziging -299.577.652 -290.024.014 -253.125.240 -235.723.589

Saldo na wijziging  -199.531.254 -186.031.137 -164.290.074 -146.528.280
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