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  aan Provinciale Staten van Drenthe 2018-838-2 

 

Inleiding 

a. Algemeen 
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2018. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 stellen uw Staten 
het meerjarige inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2019 en de jaren daarna vast. De 
Voorjaarsnota 2018 bouwt voort op het Collegeakkoord 2015-2019 'Dynamisch en Ondernemend' 
en gaat uit van de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voor-
gedaan en die voor de komende tijd nog te verwachten zijn. 
De Voorjaarsnota 2018 kan als zodanig worden betrokken bij uw Algemene Beschouwingen voor 
de Begroting 2019. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 

 
d. Participatie 

Niet van toepassing. 

Advies  

1. De Voorjaarsnota 2018 vast te stellen. 
 

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. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 blijft de begroting in 2019 en daarna in evenwicht. 
 

1.2. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 stellen uw Staten een kader vast, waarbij enerzijds 
het bestaande beleid van voldoende waarborgen voor continuïteit wordt voorzien, maar waarbij 
ook een substantiële vrije financiële ruimte beschikbaar blijft, zowel structureel als incidenteel. 
In de Voorjaarsnota 2018 is een analyse gemaakt van de wenselijkheid van een structurele  
raming van de programma's uit het huidige collegeakkoord. Veel beleid dat in het collegeakkoord 
projectmatig en programmatisch is opgepakt, is niet zo eindig is als het in de huidige meerjaren-
ramingen lijkt. Voor veel zaken geldt dat continuïteit van groot belang is voor Drenthe. De voor-
stellen binnen de speerpunten betreffen dan ook vooral continuering van een deel van het be-
staande beleid, waarbij nog steeds zoveel mogelijk vrije (investerings)ruimte voor het volgende 
college beschikbaar blijft. 



  aan Provinciale Staten van Drenthe 2018-838-3 

 

Tijdsplanning 

−   9 mei 2018 Verzending Voorjaarsnota aan PS. 

−   9 mei 2018 Persbriefing (van 13:30-14:30 uur). 

− 14 mei 2018 Presentatie Voorjaarsnota 2018 aan PS vanaf 17:30 uur. 

− 16 mei 2018 Aanlevering technische vragen door Statenfracties. 

− 18 mei 2018 Verzending antwoorden aan PS . 

− 23 mei 2018 Behandeling in Statencommissie FCBE. 

−   6 juni 2018 Behandeling in PS inclusief Algemene Beschouwingen door PS. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

De Voorjaarsnota 2018 wordt gepubliceerd op de provinciale website die ook wordt gehanteerd als 
'portal' voor de – digitale – provinciale planning en control. Van de Voorjaarsnota 2018 wordt geen in-
teractieve digitale versie gepubliceerd. 

Bijlagen  

Voorjaarsnota 2018 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing.  
 
 
 
Assen, 24 april 2018 
Kenmerk: 17/5.8/2018001001 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
mr. L. Maarleveld, secretaris a.i. 
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Verwezen wordt naar de Voorjaarsnota 2018.



Ontwerpbesluit   2018-838-1 

 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 april 2018, kenmerk 
17/5.8/2018001001; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
de Voorjaarsnota 2018 vast te stellen. 
 
Assen, 6 juni 2018 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
km/coll.  
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Alstublieft, onze Voorjaarsnota 2018!

Coalitieakkoord 2015-2019:

"Het is 2025,

Drenthe bruist van de energie en ondernemerszin voor economie, omgeving en samenleving. 
Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
Er zijn krachtige steden in verbinding met een energiek platteland en sterke bedrijven die 
duurzame werkgelegenheid bieden. We zijn op weg om een energie-neutrale provincie te worden.
We zijn koploper in digitale en fysieke bereikbaarheid, dé vrijetijds- en fietsprovincie en  
dé mkb/zzp-provincie van Nederland.

Drenthe doet (het) gewoon!"

“Het is 2018,

Onze economie heeft haar draai weer gevonden. De werkgelegenheid stijgt, er wordt weer  geïnvesteerd 
in onze bedrijven. En geïnvesteerd in onze steden: plannen voor herstructurering liggen op de teken
tafels. Dorpskernen worden opgeknapt. Op het platteland is volop actie. Glasvezel wordt met hulp van 
 coöperaties uitgerold. Plannen klaar, aan de slag! 

We doen het gewoon.”

Toerisme zit in de lift, onze vakantieparken en 
attracties trekken meer gasten. Cultureel heeft 
Drenthe veel te bieden. Het verhaal van Drenthe 
speekt immers aan. Het verhaal van toen: ons 
erfgoed. Het verhaal van nu: een landschappelijk 
gave provincie waar veel in te beleven is. Op de fiets 
bijvoorbeeld. En het verhaal van de toekomst, een 
energiek en een energieneutraal Drenthe. 

We zijn goed op weg naar 2025. En misschien 
wel dichterbij dan we hadden gedacht. Onze 
Investeringsagenda stimuleert anderen. Zij passen 
geld bij en gaan ook zelf aan de slag. Dit zijn 
positieve ontwikkelingen. Voor Drenthe. 

We hebben natuurlijk ook nog veel te doen. 
Zorgen dat onderwijs en arbeid samenkomen, 
dat onze mkb’ers floreren. Dat we hoogwaardige 
arbeid binnen onze provincie behouden. Drenthe 
scoort hoog in de gelukstatistieken, maar dat geldt 
helaas nog niet voor iedereen. Alle Drenten moeten 

mee kunnen doen in onze maatschappij: weerbaar, 
geletterd en genietend. Dát staat op onze agenda. 
Een agenda die grote evenementen niet schuwt 
en meer bescheiden vormen van cultuur en kunst 
omarmt. 

Samen werken aan een leefbaar Drenthe. Met 
onze Staten, medeoverheden en allerlei partners 
werken we aan een leefbaar Drenthe. Onze 
Omgevingsvisie hebben we na brede consultatie 
aan de nieuwe werkelijkheid anno 2018 aangepast. 
Bedrijvigheid is belangrijk, de economie bloeit maar 
dat is geen reden om stil te zitten. Juist nu. Je moet 
het dak repareren als de zon schijnt. We zullen 
onze economische structuur, zoals het mkb, blijven 
versterken. Start-ups geven we een kans. Een struc-
tuur die ook mindere tijden aankan. Regiodeals 
kunnen daarbij helpen. Een structuur ook die 
gebaseerd is op goede voorzieningen, op goede 
verbindingen: ter land, ter zee (nou ja, kanalen dan) 
en in de lucht. 
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Een nieuwe werkelijkheid is ook het nieuwe 
Interbestuurlijk programma (IBP), waar Rijk, 
provincies, gemeenten en waterschappen hun 
handtekening onder hebben gezet. Om gezamenlijk 
een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te 
pakken. De komende maanden komt het landelijk 
aan op de inhoudelijke en financiële uitwerking. 

In 2019 geven wij met vertrouwen het stokje 
over aan een nieuw college, dat wat ons betreft kan 
voortbouwen op wat er is bereikt en ook voldoende 
ruimte heeft voor eigen accenten en speerpunten. 
Die ruimte willen wij graag geven. Tot nu toe is 
het in de meerjarenramingen opgenomen dat een 
nieuw college min of meer met een schone lei 
kan beginnen. Er worden veel begrotingsposten 
(na 2019) op nul gezet. Op een aantal onderdelen 
is dat echter geen realistisch en eerlijk beeld. De 
provincie zal bijvoorbeeld niet stoppen met het 
uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water en inzet 
voor de Koloniën van Weldadigheid. Wij hebben in 

deze Voorjaarsnota daarom een analyse uitgevoerd 
naar die onderdelen waarvoor het noodzakelijk 
en/of wenselijk is voort te gaan op de ingeslagen 
weg. Dat betekent dat we voorstellen een aantal 
ramingen meerjarig te laten doorlopen. Waarbij 
we nog steeds streven naar zoveel mogelijk vrije 
 (investerings)ruimte voor het volgende college. 

Wij gaan aan de slag, nog een vol jaar. We blijven 
ons richten op onze speerpunten uit het coalitieak-
koord. Nieuwe initiatieven laten we graag over aan 
het nieuwe college, tenzij de urgentie zo hoog is dat 
we de handschoen nu al op móeten pakken. Kansen, 
zoals het mogelijke WK wielrennen in 2020 en 
Formule 1-races in Assen, laten we niet lopen. 

Onder het motto: het mag nu al bruisen. Daarvoor 
hoeven we niet tot 2025 te wachten. 

Gedeputeerde Staten van Drenthe
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Onze investeringsagenda

De Investeringsagenda is een probaat 
 instrument om op allerlei beleidsterreinen 
te ‘doen’. Dat 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 
bij gedragen. Dit betekent dat voor iedere 
euro die de provincie investeert, andere 
partijen nu al bijna vier euro bijleggen.

In deze voorjaarsnota vindt u geen voorstellen 
voor nieuwe projecten. Onze agenda is al goed 
gevuld. Wij zetten nu vooral in op een succesvolle 
afronding van de al gestarte projecten. Daarbij 
behoort ook, dat wij geen nieuwe voorstellen doen 
voor inzet van eventuele onderbesteding binnen 
het totale budget voor de Investeringsagenda. 
In een afzonderlijke rapportage over de 
Investeringsagenda hebben wij u al eerder over de 
voortgang van de Investeringsagenda geïnformeerd.
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Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
hebben hun handtekening gezet onder het 
Interbestuurlijk programma (IBP). In het IBP 
wordt samengewerkt om diverse grote maatschap-
pelijke opgaven stevig aan te pakken en het geeft 
daarmee ook uitvoering aan een aantal afspraken in 
het regeerakkoord. 
 
Voor de provincies zijn met name de volgende 
onderdelen van het IBP van belang:
• Samen aan de slag voor het klimaat, door onder 

meer een CO2-reductie tot 49% in 2030 en 
– voor geheel Nederland – circa 50.000 nieuw-
bouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren 
in 2021 en 30.000-50.000 bestaande woningen per 
jaar aardgasvrij te maken of ‘aardgasvrij-ready’. 
Bij de inrichting van het land moet rekening 
gehouden worden met klimaatverandering.

• Toekomstbestendig wonen, door onder meer 
sloop en transitie van woningvoorraad, 
 bestrijding van leegstand en meer kansen op de 
woningmarkt voor kwetsbare groepen.

• Regionale economie als versneller, door meer 
nadruk te leggen op de regionale omstandig-
heden voor het bereiken van ambities.

• Naar een vitaal platteland, door onder meer 
te zorgen voor duurzame landbouw zonder 
ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van 
boeren, burgers en milieu.

Andere overkoepelende thema’s die alle (decentrale) 
overheden raken gaan over krimp- en grensregio’s, 
het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op 
de bestaande Omgevingsvisies en samenwerking op 
diverse EU-dossiers.

Binnen IBP is het streven naar een goed openbaar 
bestuur in een veranderende samenleving  prioritair, 
bijvoorbeeld met een integrale aanpak van de 
complexe problematiek rond ondermijning, het 
benutten van kansen door digitalisering en het 
openbaar maken van informatie. Of door het 
versterken van de weerbaarheid van de democratie 
door betere ondersteuning van volksvertegen-
woordigers en bestuurders. Verder gaat het om 
passende financiële verhoudingen, door het toezicht 
te vernieuwen, de totale rijksuitgaven als basis te 
hanteren voor een goede  normeringssystematiek 
en knelpunten in de fiscale regelgeving te 
 inventariseren. 

De komende maanden wordt interbestuurlijk 
gewerkt aan de inhoudelijke en financiële uitwer-
king. Wij verwachten rond de behandeling van de 
Begroting 2019 informatie over de invulling van het 
IBP beschikbaar te hebben. Wij hebben vooralsnog 
de middelen die via het extra accres ter beschikking 
komen, geoormerkt voor het IBP. Wij onderzoeken 
ook of en in hoeverre wij vanuit bestaande middelen 
aan de invulling van het IBP kunnen voldoen.

Het Interbestuurlijk Programma (IBP)

Stelpost Interbestuurlijk programma

2018 2019 2020 2021 2022

Interbestuurlijk programma (stelpost) -2.290.000 -6.150.000 -8.490.000 -10.250.000 -12.490.000

Totaal -2.290.000 -6.150.000 -8.490.000 -10.250.000 -12.490.000

IPO Jaarcongres 2017 in Emmen
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Contacten met burgers zijn van wezenlijk belang, net als 
contacten met partners en andere overheden, van Europa tot 
gemeenten in onze provincie. Die contacten zijn belangrijk voor 
ons functioneren en voor resultaten in ons werk. We blijven dus 
acties ondernemen om de contacten te verstevigen en inhoud 
te geven. We zien ook uit naar een goede samenwerking met de 
nieuwe colleges van B en W in onze provincie. 

Onze voorstellen

Inzet op (Europese) netwerken blijvend financieren

In deze collegeperiode is besloten om jaarlijks € 25.000,-- toe te 
kennen om ruimte te hebben de noodzakelijke werkbezoeken, 
congressen, etc. te organiseren daar waar het Europa en Den Haag 
betreft. Met dit afzonderlijk budget kan er snel gehandeld worden. 
De EU Open Days worden bijvoorbeeld bekostigd uit dit budget. 
Voor de huidige collegeperiode is in de dekking voorzien, maar ook 
in de volgende collegeperiode zullen de EU Open Days en andere 
netwerk momenten benut moeten worden. Door hiervoor een 
 structureel bedrag op te nemen in de begroting.

Reserve EU-cofinanciering continueren

Inzet op Europese programma’s vereist altijd een financiële inzet van 
de provincie met cofinanciering. Door vooraf middelen te  reserveren 
zijn wij als Drenthe in de afgelopen periode in staat geweest snel en 
adequaat te handelen in de lobby- en onderhandelings processen. 

Speerpunt Samenwerkend Drenthe

Topics in 2019

• Nieuwe rondes 
werk bezoeken gemeenten 
en waterschappen

• Gezamenlijke ambities 
met onze partners 
 realiseren

• Toekomstgerichte 
afspraken met Europa

Internationale Grüne Woche Berlin 2018
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Voor de lopende periode 2014-2020 is er op 
basis van gecalculeerde inschattingen per fonds 
een EU-cofinancieringsreserve gecreëerd van 
€ 25 miljoen. Op basis van de nu voorziene claims 
zal er aan het einde van de programmaperiode geen 
of weinig geld meer zijn in deze reserve. Om in de 
volgende programmaperiode op eenzelfde manier 
te kunnen acteren en snel Europees geld te kunnen 
koppelen aan eigen middelen willen wij weer een 
EU-cofinancieringsreserve inzetten en daar de 
benodigde middelen voor beschikbaar stellen. 
Op basis van inschattingen, mede gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden, de inzet op de huidige 
fondsen en de te verwachten wijzigingen in de 
Europese programmering, verwachten wij dat er 
ca. € 16 miljoen benodigd is voor de programma-
periode 2021 – 2027. 

Door in de komende 7 à 8 jaar jaarlijks € 2 miljoen 
beschikbaar te stellen vult de reserve zich  geleidelijk 
aan tot het gewenste niveau zonder dat wij eenmalig 
een grote claim op de begroting moeten leggen. 
De nieuwe programmaperiode begint in 2021. Een 
structurele bijdrage is dan noodzakelijk in ieder 
geval van 2019 tot en met 2025.

Intensieve contacten met burgers blijven koesteren 

Het college en de commissaris van de Koning 
treden elk vanuit de eigen rol intensief in contact 
met de Drentse burgers. Een initiatief als Tip de 
commissaris levert vele waardevolle contacten en 
informatie op. Door een bescheiden structurele 
verhoging van de middelen voor representatie-
doeleinden van € 15.000,-- naar € 25.000,-- kunnen 
we dit op een goede wijze blijven uitvoeren.

Financiële vertaling Samenwerkend Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Netwerk Europa 0 0 -25.000 -25.000 -25.000

Storting Reserve Cofinanciering Europa 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Intensivering contacten met burgers -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Totaal -10.000 -10.000 -2.035.000 -2.035.000 -2.035.000

Drentse ambassade in Nieuwspoort, 
Den Haag
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Ons ingezette economisch beleid en de concrete acties die wij 
de afgelopen jaren bij dit speerpunt hebben uitgevoerd, kunnen 
nog een extra impuls gebruiken. Het is van belang met een aantal 
zaken ook de komende jaren nog door te gaan, om de successen 
uit te bouwen en de al behaalde resultaten te waarborgen.

Onze voorstellen

Investeren in onderwijs en arbeidsmarkt blijft nodig

In de ‘Economische Koers Drenthe 2016-2019’ en het  bijhorende 
uitvoeringsprogramma ‘Samenwerken aan een sterke regionale 
Human Capital 2016-2019’ zijn onze ambities op dit terrein 
beschreven. Voor 2018 en 2019 zijn nog middelen gereserveerd voor 
dit beleidsterrein, daarna niet meer. In de Economische Koers en het 
uitvoeringsprogramma zijn een drietal actielijnen benoemd, die te 
maken hebben met de lange termijndoelstelling van de provincie: een 
duurzame arbeidsmarkt waar vraag en aanbod in balans zijn: 
• Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften bedrijfsleven. 

Een onderzoeksprogramma, kennisdeling, conferenties, inzet op 
kritische sectoren, stimuleren samenwerking kennisinstellingen en 
bedrijfsleven.

• Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de 
toekomst. Het aanjagen van activiteiten gericht op de versterking 
van het ‘human capital’ in het kader van het regionale Zorgpact 
en Techniekpact (ook als werkgever/ opdrachtgever voor o.a. 
Technasium opdrachten).

• Inzet op wederzijdse grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 
(nationaal en internationaal), waaronder verbeterde samenwerking 
met Duitsland voor opleiden van vakkrachten en bemiddeling van 
werkzoekenden.

Speerpunt Economisch Drenthe

Topics in 2019

• Investeringen in onderwijs 
en arbeidsmarkt

• De retailagenda
• Versterken groene 

economie 
• Impuls vrijetijdssector 
• Formule 1

Girlsday in Assen
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Een vierde actielijn heeft te maken met de korte 
termijnacties als het versnellen van de overgang van 
werkloosheid naar werk. De verwachting is dat deze 
actielijn na 2019 niet meer nodig is. Voortzetting 
van de huidige koers vereist een beschikbaar budget 
van € 600.000,-- structureel voor de drie onderdelen.

Fietsevenementen en aanboren van buitenlandse 

markten nog speerpunt voor jaren

In het kader van het programma Vrijetijdseconomie 
en Fietsen leveren wij tot en met 2019 extra inspan-
ningen. Het gaat om: 
• De inspanningen op de buitenlandse markten, 

via Marketing Drenthe, zijn erop gericht om 
het potentieel vanuit deze groeimarkten beter te 
benutten met als resultaat meer bestedingen en 
werkgelegenheid in Drenthe.

• Gerichte inzet op het versterken, verbreden 
en vermarkten van het aanbod van sterke 
fiets evenementen voor alle fietsdoelgroepen 
 verstevigt het imago als dé fietsprovincie en 
draagt bij aan het versterken van de vrijetijds-
economie van Drenthe. Een mooi voorbeeld is 
het kunnen beklimmen van de VAM-berg.

Een vervolg op deze inzet is (vanaf 2020) wense-
lijk om alle stakeholders over een langere periode 

blijvend te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
kansen in de vrijetijdseconomie en het vermarkten 
van Fietsprovincie Drenthe. De provincie vervult 
hierin blijvend een belangrijke aanjagende rol. 
En dan is daar de actualiteit. Drenthe als het toneel 
van grootschalige fietsevenementen zoals WK 
Paracycling 2019 en de aankomende toerismetop, 
waarbij spreiding van buitenlandse toeristen 
naar provincies buiten de Randstad hoog op de 
landelijke agenda staat, maken continuering van 
genoemde inspanningen gewenst. Daarnaast zien 
wij de komst van de Formule 1 als een economische 
impuls voor de provincie Drenthe.

Breedbandinitiatieven blijven verbinden

Het Breedbandplatform Verbind Drenthe draagt bij 
aan het realiseren van de doelstelling door inhoude-
lijke begeleiding en procesondersteuning van breed-
bandinitiatieven en door te fungeren als informatie- en 
adviespunt voor de breedband initiatieven. Ook na 
2018 is de ondersteuning van de breedband initiatieven 
nodig om voor de inwoners en bedrijven in de witte 
gebieden van Drenthe breedband te realiseren. Het is 
ook een belangrijke aanbeveling van de Noordelijke 
rekenkamer om het succes van de Drentse aanpak (van 
onderop) te zekeren. In 2018 gaan we bepalen hoe wij 
dit ondersteunen en wij komen nog met een voorstel.

Financiële vertaling Economisch Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Onderwijs - Arbeidsmarkt 0 0 -600.000 -600.000 -600.000

Continuering intensivering Marketing Drenthe 0 0 -650.000 -650.000 -650.000

Breedband 0 0 pm pm 0

Totaal 0 0 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000

Beklimming van de VAM-berg tijdens 
de Ronde van Drenthe
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Bereikbaarheid heeft onze prioritaire aandacht. Dit was zo, 
dat is zo en dat blijft zo. Het is een niet te onderschatten pijler 
onder onze economische ontwikkeling en voor de mobiliteit 
en veiligheid van mensen. Daarom moet er continuïteit zijn in 
 investeringen omwille van de bereikbaarheid in en van Drenthe. 
Er is veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Er is dan ook 
alle reden om de vaart erin te houden.

Onze voorstellen

Een nieuw investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV)

Wij zetten ons in voor de goede bereikbaarheid van de steden en een 
vitaal platteland. Dat doen we in goede afstemming met de gemeenten 
in Drenthe. In de begroting 2018 is een nieuw IVV aangekondigd. 
Het huidige programma loopt nog in 2019 en 2020. De economische 
dynamiek en de hoogconjunctuur stellen ons voor nieuwe opgaven. 
Ook qua doorstroming en veiligheid. Wij gaan de komende periode 
in overleg met de gemeenten het IVV-programma nader invullen. 
De investeringen worden administratief geactiveerd en in onze 
exploitatie begroting worden daarvan de kapitaallasten opgenomen. 

IVV-Speerpunten: N34, Gieten en de fietssnelweg Assen-Groningen

In het nieuwe investeringsprogramma komen zeker aan de orde: 
de N34, de rotonde Gieten en de fietssnelweg Assen – Groningen. 
Provinciale Staten hebben aangegeven dat ze positief zijn over een 
gedeeltelijke verdubbeling van de N34. In het huidige investerings-
programma zit al een substantieel deel voor het verkeersplein Gieten. 
Dit is echter onvoldoende om de kruising N33 met de N34 geheel 
ongelijkvloers te maken. 

Speerpunt Bereikbaar Drenthe

Topics in 2019 

• Vervolg verdubbeling N34
• Mobiliteit en energie 

(transitiepaden)
• Groningen Airport Eelde
• Aanbesteding concessie 

openbaar vervoer

Reconstructie N391 - N366
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De fietssnelweg Assen – Groningen doen we samen 
met de provincie Groningen en de aanliggende 
gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen. 
Voor het Drentse deel van de fietssnelweg is in 
het huidige IVV een bedrag opgenomen van totaal 
€ 10 miljoen. Dit is voldoende om de minimumva-
riant te kunnen uitvoeren. Het traject van de fiets-
snelweg kruist op een aantal plaatsen het autover-
keer. Met name de kruisingen bij Vriezerbrug 
(N386) en bij De Punt vormen knelpunten in de 
route en moeten nader uitgewerkt worden. 

In de begroting is een kapitaalslast opgenomen van 
€ 3 miljoen per jaar. Dit bedrag komt overeen met 
een investerings bedrag van € 60 miljoen. In het 
nieuwe IVV worden de plannen nader uitgewerkt 
en aan Provinciale Staten voor gelegd ter bespreking 
en besluitvorming. 
Verder blijven wij ons inzetten voor een goede 
bereikbaarheid van de A28, een snelle verbinding 
met de Randstad en een goede achterland verbinding 
met Coevorden per spoor. Met de gemeente 
Emmen zijn wij in het belang van een goede regio-
nale bereikbaarheid in gesprek over een wegenruil.

Beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen 

vergen meer geld

Het budget onderhoud aan bruggen en sluizen 
wordt te krap. Steeds meer bruggen worden 
elektrisch (op afstand) bediend. De eisen aan de 
veiligheid van de elektrische installaties nemen 
toe. Vanaf 2018 komt het onderhoud van de pas 
aan gelegde Spoorbrug Coevorden bij de provincie. 
De totale structurele extra kosten worden geraamd 
op € 130.000,--. 
De aanbesteding van het maaibestek heeft extra 
kosten met zich mee gebracht. En we worden 
geconfronteerd met een toename van de bestrijding 
van exoten en de voor de volksgezondheid schade-
lijke eikenprocessierups. Meerkosten zijn structu-
reel berekend op € 243.000,--.
Bij de gladheidsbestrijding is de laatste jaren 
gebleken dat er jaarlijks gemiddeld meer preven-
tieve strooiacties moeten worden uitgevoerd. 
Dit vertaalt zich in een structurele kostenstijging 
van € 109.940,--. 
Dit leidt met ingang van 2018 in totaal tot een extra 
structureel budget van € 482.940,--. 

Financiële vertaling Bereikbaar Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Kapitaallasten nieuw IVV (investering € 50 - € 60 mln.) 0 0 0 -3.000.000 -3.000.000

- Verdubbeling N34 0 0 0 0 0

- Rotonde Gieten 0 0 0 0 0

- Fietssnelweg Assen Groningen 0 0 0 0 0

- Wegenruil Emmen 0 0 0 0 0

Meerkosten beheer en onderhoud wegen en vaarwegen -482.940 -482.940 -482.940 -482.940 -482.940

Totaal -482.940 -482.940 -482.940 -3.482.940 -3.482.940

Spoorboog Coevorden
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In Drenthe hebben we de ruimte en bieden we ruimte. Zo staat 
het in ons coalitieakkoord. Ruimte om te ondernemen, om te 
wonen, te werken, te recreëren en om te experimenteren. Ons 
streven is een zichtbare balans tussen steden, dorpen, platteland, 
bedrijfslocaties en natuur. Onze kernkwaliteiten als landschap, 
natuur, cultuurhistorie en rust zetten we in om er ook economisch 
de vruchten van te plukken. Om te zorgen dat ons prachtige 
Drenthe ook voor toekomstige generaties behouden blijft, zetten 
wij in op een versnelling van de energietransitie. 

Onze voorstellen 

Bij al onze voorstellen gaat het om processen die hun beslag pas 
krijgen op langere termijn. En waarbij het dus ook niet allemaal 
binnen één bestuursperiode geregeld is. Vanuit dat besef doen wij 
onderstaande voorstellen.

Hogere bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

In 2017 is de RUD met meerjarige begrotingstekorten geconfron teerd. 
Over de achtergronden daarvan bent u eerder per brief geïnformeerd. 
In de aangepaste begroting 2018 en de nieuw opgezette begroting voor 
2019 en volgende jaren worden door de RUD extra middelen gevraagd 
om op adequate manier haar taken te kunnen vervullen. Daarbij 
wordt uitgegaan van het  structureel verhogen van de bijdrage van 
de deelnemers met 5% en een extra bijdrage van eveneens 5% in de 
jaren 2018 en 2019. Daarmee wordt een eerdere efficiencytaakstelling 
van 10% (deels) teruggedraaid. Daarnaast wordt de reguliere bijdrage 

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe

Topics in 2019

• Stimuleringslening 
 verwijdering asbestdaken

• Realisatie energieneutrale 
woningen

• Retailagenda en 
Binnenstadsfonds

'Als we bellen, 
weten ze 
wie we zijn. 
Die korte lijnen 
zijn heel fijn.'
'Samen komen we 
er wel.'

Albert Smand
Voorzitter energieKansen

DAW-project Wasplaats Wapse
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geïndexeerd door toepassing van de index loonvoet 
sector overheden en de prijsindex netto materiële 
overheidsconsumptie. Die index is nu hoger dan 
waarop de huidige ramingen waren gebaseerd. In 
afwachting van het vaststellen van de begroting van 
de RUD door het Algemeen Bestuur en uw ziens-
wijze daarop, willen wij de geraamde bedragen in de 
provinciale begroting verhogen met € 437.000, -- in 
2018; € 420.000, -- in 2019; € 325.000, -- in 2020; 
€ 371.000, -- in 2021 en € 419.000,-- in 2022. 

Verlenging uitvoering van de Kaderrichtlijn water (KRW)

Ook na deze Collegeperiode zijn middelen nood -
zakelijk voor de cofinanciering van het EU-POP3 
programma voor Klimaat en KRW en voor 
het Delta Programma Agrarisch Waterbeheer 
(DAW). Deze programma’s lopen tot en met 2020. 
De bijdrage van de provincie is vastgelegd in de 
“Bestuursovereenkomst inzet Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer provincie Drenthe en waterschappen” 
en in diverse openstellingsbesluiten POP3 klimaat. 
De uitvoering van het DAW is in 2020 niet klaar. 
Gelet op het succes van het programma en de 
verwachte noodzakelijke aanvullende maatregelen 
om de afgesproken doelen in 2027 te halen is het 
een reële veronderstelling dat er een verlenging 
komt. Er wordt in sterke mate aangestuurd op een 
gebiedsgerichte aanpak met een verantwoordelijk-
heid voor de regio, zoals het halen van de nitraat-
doelstelling in grondwaterbeschermingsgebieden 
in het kader van het zesde nitraatactieprogramma. 
Wij willen daarom vanaf 2020 het budget van 
jaarlijks € 500.000, -- t/m 2027 continueren. 

Klimaat en Energie, een structurele opgave

In 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat is onze 
ambitie. Tot en met 2019 zijn hiervoor jaarlijks 
€ 2.500.000 ,-- aan middelen beschikbaar. De opgave 

loopt natuurlijk door. Er zijn en worden ook 
afspraken gemaakt in het IBP en is er vanuit het IPO 
een aanbod gedaan, onder andere op het terrein van 
energietransitie. Onlangs is met de brief van minister 
Wiebes het startsein gegeven voor het bereiken van 
een (nationaal) Klimaat en Energie Akkoord (het 
KEA). In Drenthe zijn we samen met gemeenten en 
waterschappen aan het werk om te komen tot een 
akkoord: het Regionaal Energie en Klimaat Strategie 
(REKS). Om een goede positie als provincie te 
kunnen innemen zijn financiële middelen onont-
beerlijk. De energietransitie vraagt veel inzet van 
de samenleving. Het college wil daarom het goede 
voorbeeld geven door de eigen gebouwen energie-
neutraal te maken. Structurele inzet vereist structu-
rele middelen, door ook in 2020 en volgende jaren 
jaarlijks € 2,5 miljoen. beschikbaar te stellen.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling blijvend 

 financieren 

Voor de uitvoering van opgaven in het Ruimtelijk 
domein hebben we een budget. We ondersteunen 
hiermee ruimtelijke ontwerpen voor bijzondere 
ruimtelijke ontwikkelingen in de bebouwde 
omgeving en in het landschap. Daarnaast zetten 
we de middelen in voor proceskosten voor 
aan passing van de Omgevingsvisie en de Provinciale 
Omgevingsverordening. En voor opgaven zoals 
de Retailagenda Binnenstadfonds en Wonen/
Volkshuisvesting. Om dit beleid ook in 2020 en 
volgende jaren te continueren willen we structureel 
€ 300.000,-- beschikbaar stellen.

Financiële vertaling Ruimtelijk Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Budget Kaderrichtlijn water 0 0 -500.000 -500.000 -500.000

Compensatie RUD opgelegde kortingen -288.400 -288.400 -144.200 -144.200 -144.200

RUD uitvoeren ontwikkelplan -76.000 0 0 0 0

Indexatie RUD -72.600 -131.600 -180.800 -226.800 -274.800

Klimaat en energie 0 0 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

Budget specifieke ontwikkelingen 0 0 -300.000 -300.000 -300.000

Totaal -437.000 -420.000 -3.625.000 -3.671.000 -3.719.000
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‘Gewoon doen. 
Je moet toch lef 
hebben.’

Janmar Katoele
Eigenaar Wadudu insecten 
centrum

In Drenthe doet iedereen ertoe en iedereen doet mee. Dat is onze 
ambitie en we gaan daarmee door. Door blijvend in te zetten 
op projecten voor een energiek, bruisend Drenthe, samen met 
onze partners. Juist onze partners zijn heel belangrijk voor de 
uit voering en het is van belang om hen duidelijkheid te geven 
over meerjarige en dus structurele financiering.

Onze voorstellen

Toekomstgerichte Landbouw ook toekomstgericht financieren

Om het programma Toekomstgerichte Landbouw binnen de 4 pijlers 
tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness blijvend goed te 
kunnen uitvoeren is het wenselijk dat de huidige intensivering van 
€ 225.000,-- structureel wordt doorgezet. Met dit bedrag erbij 
kunnen we het programma goed uitvoeren. Anders zullen we in 
afgeslankte vorm door moeten gaan met minder effect. Ook al 
omdat vanaf 2020 de bijdrage uit de Investeringsagenda die nu wordt 
ingezet op de Ontwikkelagenda Melkveehouderij wordt beëindigd.

Doorgaan met programma Natuurlijk Platteland, samen met gemeenten.

Streekbeheer is in onze periode als pilot gestart en blijkt succesvol. 
Het aantal betrokken bewoners groeit en hun inzet in uren ook. 
Wij hebben voor 2017-2019 een jaarlijks groeiend aanvullend budget 
gereserveerd voor het streekbeheer. Gemeenten hebben structureel 
middelen voor streekbeheer gereserveerd. De achtergrond is dat de 
gemeenten 50% en de provincie 50% bijdragen. In navolging van de 
gemeenten willen we de bijdrage van € 150.000,-- structureel opnemen.

Speerpunt Energiek Drenthe

Topics in 2019 

• Vitaal Platteland
• Koloniën van 

Weldadigheid
• Geopark de Hondsrug
• Krimp en Leefbaarheid
• WK wielrennen 2020
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Drenthe blijvend laten Bewegen

Het programma Drenthe Beweegt is een samenwer-
kingsverband tussen de 12 Drentse gemeenten en 
andere stakeholders. Bestuurders hebben begin 2017 
gezamenlijk afgesproken een nieuwe programmape-
riode aan te gaan voor 2017-2020. Het programma is 
voor die periode ondergebracht bij Sport Drenthe. 
Het programma Drenthe Beweegt kenmerkt zich 
door het inzetten van sport en bewegen bij het 
werken aan maatschappelijke vraagstukken onder 
het motto ‘Iedereen doet mee’. En dat blijkt te 
werken. Gezien het succes van het programma 
willen we voor een nieuwe periode van 2020 t/m 
2022 jaarlijks € 200.000,-- beschikbaar stellen.

Ambities op sport, kansen voor grootschalige 

 evenementen 

In de huidige meerjarenraming is het budget voor 
sport vanaf 2020 met € 145.000,-- per jaar verlaagd. 
Om onze ambities op het onderwerp sport te 
continueren en kansen te creëren op het verwerven 
van grootschalige evenementen stellen we voor 
het budget met ingang van 2020 te verhogen met € 
145.000,--.
In dit kader denken wij ook aan een provinciale 
inzet voor de WK Wielrennen in 2020, samen met 
onze partners.

Een nieuwe Noordelijke Cultuuragenda

Op dit moment wordt het programma We the 
North door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen gezien als hét voorbeeld 
van regionale samenwerking, mede vanwege 
de gezamenlijke fondsvorming op landsdeel-
niveau. Daarom willen die lijn doortrekken en de 
middelen, i.c. een jaarlijkse provinciale bijdrage 
ad € 100.000,--, ook in de nieuwe beleidsperiode 
beschikbaar stellen. 
In 2017 is aan Assen en Emmen toegezegd bij 
te dragen (jaarlijks t/m 2020 2 x € 25.000,--) aan 
hun deelname aan We the North. In de begroting 
willen wij dit vertalen door het budget Noordelijke 
Cultuuragenda t/m 2020 op te hogen met jaarlijks 
€ 50.000,--.

Een Culturele Impuls bij gemeenten 

Met de Culturele Impuls stimuleren we Drentse 
gemeenten om in te zetten op cultuur. Gemeenten 
zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zíj 
belangrijk vinden. De voorwaarde die de provincie 
stelt is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen 
en dus niet op cultuur bezuinigen. Wij vinden 
dat blijvend belangrijk en willen het budget van 
€240.000,-- in 2021 en 2022 continueren.

Symposium Zin-tuigen in Emmen, 
mede mogelijk gemaakt door  
We the North
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Festivals en evenementen laten Drenthe bruisen en 

bereiken meer Drenten 

Het succes van enkele grote culturele evenementen 
zoals Pauperparadijs en Drentse Bluesopera heeft 
geleid tot een vliegwieleffect bij gemeenten en 
kunstinstellingen. Zij willen in Drenthe soortgelijke 
evenementen organiseren. Momenteel hebben zich 
al 12 grootschalige initiatieven bij ons aangemeld 
voor de periode 2019 - 2020. Een verhoogd budget 
voor festivals en evenementen betekent meer 
mogelijkheden om meer Drenten op meer plekken 
te bereiken. Een budget van €375.000,-- per jaar van 
2020 t/m 2022 is wenselijk.

Masterplan Geopark realiseren

In 2016 hebben wij een intentieverklaring 
ondertekend voor inzet op de uitvoering van 
het Masterplan (looptijd 2017-2027). Daarmee 
hebben wij het Geopark laten weten achter het 
Masterplan te staan en ons te zullen inspannen de 
realisatie hiervan mogelijk te maken. Het Geopark 
 realiseert provinciale doelen, vooral op het gebied 
van kernkwaliteiten, vrijetijdseconomie, inter-
nationalisering en Duitslandagenda. De provincie 
streeft behoud van de UNESCO-status voor de 
Hondsrug na, dit kan niet zonder realisatie van het 

Masterplan. De vaste lasten van het Geopark nemen 
jaarlijks toe, maar de subsidie staat al jaren op de 
nullijn. Daarnaast is een intensivering op onder 
meer de educatie (aanbeveling UNESCO) gewenst.
Om dit mogelijk te maken willen wij subsidie 
voor het Geopark met ingang van 2020 voor 3 jaar 
verhogen met €100.000,-- per jaar.

Koloniën van Weldadigheid, continuïteit op inzet nodig

In 2017 hebben de partijen in de Integrale 
Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving 
een intentieverklaring getekend. Daarin staat dat 
zij het voornemen hebben het gezamenlijke, in 
de stuurgroep goedgekeurde plan (‘Kolonieplan, 
2016’) voor de gebiedsontwikkeling te realiseren. 
In dat Kolonieplan staan doelen voor 2018 en 
doelen voor 2025, daarbij voortbouwend op het 
uitvoeringsprogramma van 2015. Daarmee geven 
partijen aan in elk geval tot en met 2025 met de 
gebiedsontwikkeling door te willen gaan.
De voortgang van het brede gebiedsontwikkelings-
proces in Veenhuizen is meer en meer  afhankelijk 
van de discussie over de toekomst van het 
Rijksvastgoed in Veenhuizen. Het initiatief ligt 
bij het Rijk en het Rijksvastgoedbedrijf. Duidelijk 
is dat vanwege de omvang en de complexiteit het 

Gevangenismuseum in Veenhuizen
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veel inzet gaat vragen. Hierdoor zullen investe-
ringen in de tijd gaan schuiven en daarmee zal er 
voor lopende en nieuwe zaken ook na 2019 nog 
een beroep gedaan gaan worden op de inzet van 
de provincie in de ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van Veenhuizen. Om de continuïteit 
te kunnen waarborgen willen we van 2020 t/m 2022 
jaarlijks € 300.000,-- beschikbaar stellen.

Extra bijdrage Prolander

Op basis van de uitkomsten een tussentijdse 
 evaluatie is door Prolander een extra bijdrage 
gevraagd voor het kunnen doorvoeren van 

maat regelen op het gebied van het personeel, 
zoals invoering van een generatiepact en flexibele 
middelen voor kwetsbare functies. Daarnaast 
wordt aan Prolander een lagere efficiencykorting 
opgelegd. De lening waaraan de efficiencykorting 
was gekoppeld, is afgelost. De efficiencykorting 
was verwerkt in de begrotingen van Prolander 
vanaf 2016. Vanuit Prolander zijn ook voorstellen 
voor extra budget voor ICT-investeringen gedaan. 
Hiermee zijn wij vooralsnog niet akkoord gegaan. 
Wij verwachten ter onderbouwing van Prolander 
eerst een informatie plan. Naar verwachting komt 
dit plan er in het najaar van 2018.

Financiële vertaling Energiek Drenthe

2018 2019 2020 2021 2022

Gebiedsontwikkeling Kolonien van Weldadigheid 0 0 -300.000 -300.000 -300.000

Prolander, mutatie bijdrage provincie Drenthe 0 -401.649 -73.137 -16.508 46.546

Drenthe beweegt 0 0 -200.000 -200.000 -200.000

Toekomstgerichte landbouw 0 0 -225.000 -225.000 -225.000

Noordelijke Cultuuragenda 0 0 -150.000 -150.000 -150.000

Subsidie Geopark -50.000 -50.000 -150.000 -150.000 -150.000

Festivals en evenementen 0 0 -375.000 -375.000 -375.000

Culturele impuls gemeenten 0 0 0 -240.000 -240.000

Sport subsidies 0 0 -145.000 -145.000 -145.000

Streekbeheer 0 0 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal -50.000 -451.649 -1.768.137 -1.951.508 -1.888.454

Huldiging Kjeld Nuis tijdens de 4 Mijl 
van Emmen
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We gaan voor een gedreven organisatie die dienstbaar is aan 
Drenthe en haar bestuur. Een vitale organisatie die haar werk 
organiseert rondom de bestuurlijke opgaven en samen met 
partners in netwerken resultaten boekt in en voor Drenthe. 
Financieel zijn wij solide, nu en voor de toekomst. 

Onze voorstellen

Verder moderniseren van planning en control

Het systeem van planning & control is aan het doorontwikkelen. 
De overgang van het sturen op taken naar opgaven en de toenemende 
digitale mogelijkheden hebben aandacht nodig. Qua digitalisering 
zijn de begroting en de jaarrekening digitaal geproduceerd en ook 
online beschikbaar. Intern is managementinformatie digitaal beschik-
baar gekomen via dashboards. De komende periode wordt verder 
gewerkt met het verbeteren van de digitale informatie, zoals monito-
ring op opgaves en real time online informatie. Nieuwe ontwikke-
lingen als datascience (big data) kunnen worden ingezet voor ex ante 
en ex post evaluaties. Voor die ontwikkelingen wordt in een periode 
van drie jaar een jaarlijks aflopend bedrag van in totaal € 300.000,-- 
begroot.

De ontwikkeling naar een opgavegerichte flexibele organisatie

De Directiebrief 2016, een bij de Voorjaarsnota 2016 bijgevoegde 
visie op de organisatie, is nog steeds onze leidraad in de  ontwikkeling 
van de organisatie. Gericht op opgaven door samen te werken en 
concrete resultaten te boeken. Door te doen! 

Speerpunt Financiën en organisatie

Topics in 2019

• Doen zit in onze natuur
• Voortzetting organisatie-

ontwikkeling
• Afstemming en  invulling 

Interbestuurlijk 
Programma
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Gelijktijdig wordt ook de generatiebalans in de 
organisatie verbeterd. Daarin investeren we in deze 
collegeperiode extra via het programma Groen voor 
Grijs en het generatiepact. De resultaten daarvan 
zien we inmiddels terug en die middelen kunnen als 
voorzien na 2019 afgebouwd worden. 
Onze organisatie opereert in een dynamische 
omgeving. Daarom willen wij eind 2018 onze 
visie op de toekomstige organisatie herijken. 
Vooruitlopend daarop willen wij vanaf 2020 jaarlijks 
€ 1 miljoen beschikbaar stellen voor organisatie-
ontwikkeling en onvoorziene knelpunten.

Met de invoering van de nieuwe cao is het budget 
voor bewust belonen komen te vervallen en 
opgenomen in de loonsom ter dekking van de 

loonstijging. Wij vinden het echter belangrijk om 
zeer goede prestaties van individuen en teams te 
stimuleren en te waarderen volgens het principe 
“boter bij de vis”. Daarvoor willen we jaarlijks 
€ 140.000,-- beschikbaar stellen, vanaf 2018.
Wij staan -met terughoudendheid- open voor het 
inzetten van incidentele middelen uit project- 
en investeringsbudgetten voor extra personele 
inzet, als dat bijdraagt aan het realiseren van de 
afgesproken doelstellingen en resultaten.  

Indexatie van loonkosten

We gaan ervan uit dat de komende jaren sprake zal 
zijn van een jaarlijkse stijging van de loonkosten 
per medewerker. We houden daarom budgettair 
rekening met een jaarlijkse indexatie van loonkosten. 

Financiële vertaling Financiën en Organisatie

2018 2019 2020 2021 2022

Doorontwikkeling Planning en Control 0 0 -125.000 -100.000 -75.000

Bewust belonen -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

Personeel en organisatie 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Compensatie loonkosten ca 2% per jaar 0 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.500.000

Totaal -140.000 -1.140.000 -2.765.000 -3.240.000 -3.715.000
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Zoals gezegd komen wij in deze Voorjaarsnota 
2018 met voorstellen waarbij enerzijds het 
bestaande beleid van voldoende waarborgen 
voor continuïteit wordt voorzien, maar waarbij 
ook een substantiële vrije financiële ruimte 
beschikbaar blijft, zowel structureel als inciden-
teel. U ziet dit terug in onderstaande uiteenzet-
ting van het financieel meerjarenperspectief.

Financieel meerjarenperspectief

Berekening financiële ruimte

2018 2019 2020 2021 2022

Actuele besteedbare exploitatieruimte 2.318.177 281.396 4.770.895 15.053.533 31.126.576

Resultaat 1e Bestuursrapportage 567.195 645.471 818.122 1.010.120 1.301.919

Vervallen stelpost afwikkeling voorgaand jaar -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Accres provinciefonds (inschatting) 2.290.000 6.150.000 8.490.000 10.250.000 12.490.000

Lagere bijdrage aan Financieringsreserve 0 12.000.000 13.000.000 13.000.000 0

Gedeeltelijk compensatie kostenontwikkeling 

diverse sectoren

0 -2.075.000 -2.745.000 -3.125.000 -3.745.000

Correctie uitvoering reguliere milieutaken 0 0 -100.000 -100.000 -100.000

Vervallen vrijval middelen DEO 0 0 0 -4.500.000 -4.500.000

Vrije ruimte 3.675.372 15.001.867 22.234.017 29.588.653 34.573.495

De start van het meerjarenperspectief bestaat uit de 
stand na de 1e Bestuursrapportage 2018. Voor het 
financieel perspectief (de berekening van de vrije 
bestedingsruimte) is vervolgens uitgegaan van de 
volgende uitgangspunten:
• Invullen en dus laten vervallen van de stelpost 

“afwikkeling voorgaand jaar”;
• Een inschatting van het extra accres van de 

algemene uitkering uit het provinciefonds op 
basis van de maartcirculaire provinciefonds 2018;

• Verwerking van de financiële consequenties van 
de technische omzetting van de subsidie aan de 
DEO naar een lening;

• Het schrappen van de geraamde storting in de 
Financieringsreserve met ingang van 2019;

• Een gedeeltelijke compensatie van de kostenont-
wikkeling (prijsstijgingen) in diverse sectoren.

Voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) is een 
bedrag opgenomen dat over de jaren overeen-
komt met de inschatting van het extra accres op de 
algemene uitkering uit het provinciefonds. Het gaat 
hier om een zeer voorlopig richtbedrag, aangezien 
er nog een nadere invulling en inpassing van het 
Interbestuurlijk Programma volgt aan de hand van 
onder meer de Drentse inbreng in de thema’s die 
voor de provincies relevant zijn.

Stelpost Interbestuurlijk programma

2018 2019 2020 2021 2022

Interbestuurlijk programma (stelpost) -2.290.000 -6.150.000 -8.490.000 -10.250.000 -12.490.000

Totaal -2.290.000 -6.150.000 -8.490.000 -10.250.000 -12.490.000
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In deze Voorjaarsnota 2018 is een analyse gemaakt 
van de wenselijkheid van een structurele raming 
van de programma’s uit het huidige collegeakkoord. 
Veel beleid dat wij in ons collegeakkoord project-
matig en programmatisch hebben opgepakt is niet 
zo eindig is als het in de huidige meerjarenramingen 
lijkt. Voor veel zaken geldt, dat continuïteit van 

groot belang is voor Drenthe. Onze voorstellen 
binnen de speerpunten betreffen dan ook vooral 
continuering van een deel van het bestaande beleid.

Dit levert het volgende totaalbeeld op: 

Totaaloverzicht voorstellen Voorjaarsnota 2018 (inclusief stelpost Interbestuurlijk programma)

2018 2019 2020 2021 2022

Interbestuurlijk programma -2.290.000 -6.150.000 -8.490.000 -10.250.000 -12.490.000

Samenwerkend Drenthe -10.000 -10.000 -2.035.000 -2.035.000 -2.035.000

Economisch Drenthe 0 0 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000

Bereikbaar Drenthe -482.940 -482.940 -482.940 -3.482.940 -3.482.940

Ruimtelijk Drenthe -437.000 -420.000 -3.625.000 -3.671.000 -3.719.000

Energiek Drenthe -50.000 -451.649 -1.768.137 -1.951.508 -1.888.454

Financiën en organisatie -140.000 -1.140.000 -2.765.000 -3.240.000 -3.715.000

Totaal -3.409.940 -8.654.589 -20.416.077 -25.880.448 -28.580.394

Restant vrije ruimte 265.432 6.347.278 1.817.940 3.708.205 5.993.101

Voorstel: van het positieve saldo in 2019 voegen 
we een bedrag van € 6 miljoen toe aan de 
Financieringsreserve. 

De Drentse Energie Organisatie en de 

Financieringsreserve

In deze voorjaarsnota maken we de financiële 
vertaling van de omzetting van de subsidie aan 
de Drentse Energie Organisatie in een lening. 
Daarbij gaan we uit van voortzetting van de DEO 
tot 2025 en van het eveneens verstrekken van een 
lening van € 10 miljoen voor voortzetting van het 
DEO-programma.
De omzetting van het subsidie in een lening 
houdt in, dat niet op termijn, maar al in 2018 een 
bedrag van € 29,2 miljoen vrijvalt. De tot dusverre 
geraamde vrijval van 6 x € 4,5 miljoen met ingang 
van 2021 komt daarmee te vervallen. 

Van de lening aan de DEO van € 29,2 miljoen is 
op basis van het Kader revolverend financieren 

een bedrag van € 2,92 miljoen noodzakelijk als 
storting in de Risicoreserve revolverend finan-
cieren. Er blijft dan in 2018 een bedrag van 
€ 26,3 miljoen over, waarvoor wij voorstellen dit 
in de Financieringsreserve te storten. Deze komt 
daarmee op bijna € 80 miljoen. 
Stortingen in de Financieringsreserve worden na 
2018 niet meer geraamd. Vervolgens worden nog 
onttrekkingen gepleegd ten behoeve van lopende 
projecten in het kader van de Investeringsagenda. 
Daarnaast wordt uitgegaan van dekking van 
de inzet voor het WK wielrennen 2020 uit de 
Financieringsreserve in 2018. Daarmee komt 
de stand van de Financieringsreserve dan op 
ca. € 75 miljoen. Dit wordt meegenomen in de 
2e Bestuursrapportage 2018.
Ook voor toekomstige Regiodeals, de eventuele 
ondersteuning van Formule 1-races in Drenthe 
en een eventueel vervolg van de huidige 
Investeringsagenda denken we aan dekking uit de 
Financieringsreserve.
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Ontwikkeling stand Financieringsreserve

Verloop 2018 2019 2020 2021 2022

Saldo aanvang jaar 56.570.462 74.770.462 71.670.462 66.570.462 61.470.462

Begrote onttrekking -9.100.000 -9.100.000 -5.100.000 -5.100.000 0

Begrote toevoeging 6.000.000 6.000.000 0 0 0

DEO 26.300.000 0 0 0 0

WK wielrennen 2020 -5.000.000 0 0 0 0

Regiodeals pm pm pm pm pm

Formule 1 in Drenthe pm pm pm pm pm

Vervolg Investeringsagenda pm pm pm pm pm

Saldo einde jaar 74.770.462 71.670.462 66.570.462 61.470.462 61.470.462

Financieren en liquide middelen

De afgelopen bestuursperiode hebben we een 
forse impuls gegeven aan de programma’s en de 
investeringen via de Investeringsagenda. Ook 
wordt een belangrijk deel van het beleid van de 
provincie gerealiseerd via het instrument revolve-
rend financieren. Zo worden leningen verstrekt 
voor duurzaamheid, vervanging asbestdaken en 
breedband. 

Dit alles legt een substantieel beslag op de liquide 
middelen van de provincie. Naar verwachting 
lopen de beschikbare liquide middelen in 2020 
terug naar ca € 20 miljoen. Dit is dan wel op basis 
van tijdig realiseren van de plannen zoals deze zijn 
opgenomen in de meerjarenbegroting. 
Bij de Begroting 2020 komen wij terug op eventuele 
consequenties van de financiering van de huidige en 
nieuwe plannen.
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Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
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