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Inleiding
a. Algemeen
De 1e Bestuursrapportage 2019 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging maken deel uit
van de planning- en controlcyclus voor 2019. In de Bestuursrapportage 2019 is, naast een meerjarenperspectief, tevens een financieringsparagraaf opgenomen, waarin de ontwikkelingen op het
gebied van treasury worden weergegeven.
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 2019.
2. De 3e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Doelstelling uit de begroting
6. Financiën en organisatie / 8. Middelen

Argumenten
1.1. Uw Staten kunnen de voortgang van de uitvoering van het beleid monitoren.
In de Bestuursrapportage geven wij informatie over afwijkingen die tot 1 april 2019 zijn opgetreden 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.
2.1. De Begroting 2019 wordt geactualiseerd.
Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door vaststelling van de 3e Begrotingswijziging
2019 worden de overhevelingen, zoals die zijn vastgesteld in de Jaarstukken 2018, in de Begroting 2019 verwerkt. Daarnaast wordt de Begroting 2019 geactualiseerd op basis van opgetreden
financiële afwijkingen tot 1 april 2019, die zijn geïnventariseerd voor de 1e Bestuursrapportage
2019.

Tijdsplanning
Niet van toepassing.

aan Provinciale Staten van Drenthe

Financiën
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. 1e Bestuursrapportage 2019
2. 3e Begrotingswijziging 2019

Ter inzage in kamer C0.39
Niet van toepassing.

Assen, 6 juni 2019
Kenmerk: 22/5.6/2019001310

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris
md/coll.

2019-891-2

Ontwerpbesluit

2019-891-1

Provinciale Staten van Drenthe;
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 juni 2019, kenmerk
22/5.6/2019001310;

BESLUITEN:

1. kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019;
2. de 3e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Assen, 3 juli 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter
md/coll.

, griffier

DYNAMISCH en

ONDERNEMEND | 2015 –
											 2019 |
1e Bestuursrapportage 2019

DYNAMISCH en

ONDERNEMEND | 2015 –
											 2019 |
1e Bestuursrapportage 2019
Voortgang t/m maart 2019

Voorwoord

De eerste maanden van 2019 stonden vooral in het
teken van de Provinciale Statenverkiezingen. De
aandacht voor landelijke thema’s en ontwikkelingen
heeft mogelijk bijgedragen aan een fors hogere
opkomst. De tweede editie van Drenthe in Debat
in het stadion van FC Emmen, ging niet alleen over
‘Jong zijn in Drenthe’, maar kende ook een grote
opkomst van jongeren.
Het werk van de provincie stond, zowel in de
verkiezings- als in de daaropvolgende formatie
periode volop in de schijnwerper.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan
de totstandkoming van de Regiodeal Zuid- en
Oost Drenthe en de Regiodeal Natuurinclusieve
Landbouw. De intensieve samenwerking met het
Rijk, de betrokken gemeenten en maatschappelijke
organisaties zal in de komende jaren naar verwachting mooie vruchten afwerpen.
Landelijk is aandacht gegenereerd voor de spoorverbinding Emmen-Rheine en de snellere trein
verbinding naar de Randstad. En met 8 verschillende waterstofvoertuigen op het Plein bij de
Tweede Kamer is de innovatieve (samenwerkings)
kracht van het Noorden aan Den Haag getoond.
Met een week vol fietsactiviteiten is in maart het
fietsjaar 2019 geopend. Letterlijk hoogtepunt
van deze week was de officiële opening van de
VAM-berg en het nieuwe MTB-parcours.
Met de gemeente De Wolden is een overeenkomst
getekend om de N375 (Meppel - Pesse) Duurzaam
Veilig in te richten. Met de gemeente Meppel zijn
bestuurlijke afspraken gemaakt om nabij de watertoren een (nieuwe) rotonde in de N375 en een fietsen voetgangerstunnel te realiseren.
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In het Hunebed Highway informatiecentrum bij
Dalen hebben honderden belangstellenden zich
laten informeren over de verdubbeling van de N34
tussen Coevorden en Emmen en de aanleg van
het knooppunt bij Emmen-West. Ruim 400 basisschoolleerlingen kregen lessen over archeologische
vondsten in de buurt van de N34.
Het boek ‘Drenthe maakt, het landschap als
inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkeling’
geeft mooie voorbeelden om het gesprek over de
kwaliteit van Drenthe aan te gaan en te illustreren
dat in een oud landschap veel mogelijkheden zijn
om met nieuwe ontwikkelingen eveneens nieuwe
kwaliteit te maken.
Goed nieuws was het advies van de Technische
commissie bodembeweging (Tcbb) dat tot stand is
gekomen na aandringen van de provincie Drenthe,
samen met de Drentse gemeenten en waterschappen. In het advies, waarin de Tcbb pleit voor
onafhankelijke schadeafhandeling bij mijnbouw
activiteiten en een procedure vergelijkbaar met de
Groningse procedure, komen de Drentse wensen
goed terug.

De tentoonstelling ‘Iran, bakermat van de
beschaving’, heeft het Drents Museum een Global
Fine Art Award opgeleverd. Met 115.000 bezoekers
behoort deze tentoonstelling tot de top-3 van de
best bezochte tentoonstellingen van het Drents
Museum.
Het Hunebedcentrum in Borger mikt ook op een
stijging van de bezoekersstroom met de nieuwe
expositie die onlangs werd geopend.
Het in maart gepresenteerde rapport ‘Cultuur
historie geeft energie’ bespreekt de mogelijkheden
die de cultuurhistorie van Drenthe biedt aan de
energietransitie, met als rode draad het almaar
veranderende landschap. Een mooi voorbeeld van
nieuwe ontwikkelingen in beeldbepalend erfgoed is
de ombouw van de voormalige tuinbouwschool in
Frederiksoord tot innovatief woonzorgcomplex.

Over zorg gesproken, de manier waarop partijen
bij elkaar zijn gebracht in de Drentse Zorgtafel
krijgt navolging in andere regio’s. Daarnaast is de
aanpak positief ontvangen in Den Haag. Dit heeft
ertoe geleid dat de minister voor Medische Zorg en
Sport persoonlijk tijdens de Drentse Zorgtafel in
Coevorden het Drentse Position Paper in ontvangst
heeft genomen. En tijdens de 4de Zorgconferentie
is met gemeenten en zorgpartners het convenant
‘Dementievriendelijk Drenthe’ ondertekend.
College van Gedeputeerde Staten van Drenthe

3

Leeswijzer

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het
beleid en de begroting 2019 aan Provinciale Staten.
In tegenstelling tot de begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2019 en indien van toepassing
meerjarig voor 2020 tot en met 2022.
Per speerpunt worden eerst de highlights, successen
en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het
beleid tot 15 april vermeld.
De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Alle in de voortgang afwijkende beleidsresultaten (oranje en rode rapportagesymbolen) worden
toegelicht. Het aantal oranje en rode symbolen
wordt in perspectief gezet door tevens te vermelden
hoeveel resultaatafspraken op schema lopen (groene
rapportagesymbolen). 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 (o.a. budgettaire
gevolgen t.l.v. vrije bestedingsruimte).
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Per speerpunt worden ook de financiële afwijkingen genoemd. Deze afwijkingen kunnen worden
vereffend met reserves of van invloed zijn op de
vrije bestedingsruimte. Alle financiële afwijkingen
zijn verwerkt en toegelicht in de 3e begrotingswijziging 2019, horende bij deze Bestuursrapportage.
Aan het eind van deze rapportage wordt een recapitulatie gegeven van het actuele financiële meer
jarenoverzicht en van de vrije bestedingsruimte.
Ook is daar een staat opgenomen met alle financiële
afwijkingen, die worden verrekend met reserves.
Tot slot is, ter vervanging van de afzonderlijke
rapportage, een Financieringsparagraaf toegevoegd.
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Speerpunt Samenwerkend Drenthe
Highlights
In Den Haag zijn de Drentse spoorplannen voor een snellere treinverbinding tussen Emmen en het Duitse Rheine en een snellere
treinverbinding van het Noorden naar de Randstad voorgelegd aan
de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ook zijn er acht
verschillende voertuigen uit Noord-Nederland die rijden op waterstof gepresenteerd.
In het stadion van FC Emmen vond de tweede editie van Drenthe
in Debat plaats, met als thema ‘Jong zijn in Drenthe’. In het eerste
deel van het debat stonden vier stellingen uit het Kieskompas
centraal. Daarna werd gesproken over wat de politiek kan doen om
de jongeren te bereiken en wat jongeren zelf kunnen doen. Tot slot
reageerden twee journalisten op de uitspraken van die avond. Mede
dankzij de aanwezigheid van veel jongeren was er een grote opkomst.
Op 20 maart zijn de provinciale verkiezingen gehouden. De opkomst
in Drenthe was 58,77%, dit is 3% hoger dan het landelijke gemiddelde. Het verkiezingsproces is in Drenthe goed verlopen.
Successen
• Beleid dienstverleningsovereenkomsten vast
gesteld.
• Nieuwjaarsreceptie met
presentatie ‘De Terugblik’.
• Burgerjaarverslag CdK.
• Noord-Nederlandse
position paper ‘A Clean
Planet for All’ opgesteld.
• Nieuwe Samenwerkings
agenda: overeenstemming
tussen Rijk, provincies en
deelstaat Nedersaksen.
• Strategie No(o)rd
2020+ vastgesteld:
nieuwe grensagenda
Eems-Dollard Regio.
• Drentse brandbrief over
netwerkcapaciteit voor
minister Economische
Zaken en Klimaat.
• Startdocument Regiodeals.
• Nieuwe koers, agenda en
werkwijze Regio Zwolle
vastgesteld.
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Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Beleidsresultaten per status
Samenwerkend

17.1.5.01 Drenthe beschikt over een sterke lobby en een goed
ontwikkeld maatschappelijk netwerk
Economisch
Uitvoering van Europese projecten met cofinanciering
2019 is het laatste volle jaar, de geraamde lasten voor de
INTERREG en EFRO programma’s blijven echter achter bij de
Bereikbaar
planning.

1

1

38

Lasten

(realisatie t.o.v. budget)
Ruimtelijk

18.1.5.05 Uitwerking IBP
Gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven met andere
Energiek
overheden en partners door het IBP
Er is een bestuursakkoord gesloten. Er liggen nog geen
(financiële) plannen aan ten grondslag.
Financiën

€ 17.008.904

€ 2.427.462
14%

Budget
0
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Realisatie
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Baten
(realisatie t.o.v. budget)

€ 19.640

Realisatie t.o.v. budget

L/B

Begroting voor wijziging

Realisatie

Lasten

28.650.862

4.221.614

Baten

-1.201.596

-15.205

€0
0%

Budget

Realisatie

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte 3e begrotingswijziging 2019

Mutatie

2019

2020

2021

2022

Doelstelling: 1.5.02 SNN Uitvoeringskosten

0

-23.666

-23.666

-23.666

Totaal

0

-23.666

-23.666

-23.666

Vrije bestedingsruimte

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

1.2.01 Ondersteuning PS

Bijdrage van de saldireserve

-40.000

1.2.02 Onderzoek Statengriffie

Bijdrage van de saldireserve

-20.000

Totaal

2019

-60.000

2020

2021

2022

0

0

0
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Speerpunt Economisch Drenthe
Highlights
Het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) heeft de geplande
doelstellingen bereikt. Het aantal bedrijfscontacten bedraagt tot en met
deze periode ruim 200, circa 1400 ondernemers zijn bereikt via events en
met ruim 30 partners in het Drentse ecosysteem zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Het programma IBDO krijgt steeds meer bekendheid
bij ondernemers en het ecosysteem in de regio.
In het kader van het bevorderen van ‘Leven lang ontwikkelen’ zijn
de eerste concrete stappen gezet om de Scholingsalliantie NoordNederland vorm te geven.

Successen
• Voucherregeling IBDO.
• Aanbieding werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 aan
minister van Economische
Zaken en Klimaat.
• Opening nieuwe recy
clingsfabrieken Attero
• Toekenning OP-EFRO
subsidie aan SPIC Facilities
voor ontwikkeling proeftuin groene chemie.
• TV-programma de
Boomhut Battle, vervolg
op Boomhut XXL.
• Première bioscoopfilm
‘Brugklas, tijd van mijn
leven’ die zich grotendeels
afspeelt in Drenthe.
• Internationale positionering groene chemie
Emmen tijdens Groot
VNCI-congres (branchevereniging chemische
industrie Nederland).
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Het fietsjaar 2019 is in Drenthe gestart met een week vol fietsactiviteiten, ‘Op Fietse door Drenthe’. Hiermee laat Drenthe zien dé
fietsprovincie van Nederland te zijn. In deze week vond de officiële
opening van de VAM-berg en het nieuwe MTB-parcours plaats en
is gezamenlijk het startsein gegeven voor het toeristisch seizoen
tijdens Bikeconomics. Daarnaast waren er vele activiteiten zoals de
stempelkaartenactie ‘Op Fietse naar school’, de onthulling van een
MTB-routekaart, de VAM-Challenge, Kleintje Fiets4Daagse, de UCI
Bike Label party en de toerversie van de 60-jarige Ronde van Drenthe.
Er is overleg gevoerd met Gastvrij Drenthe (de koepel van Drentse
ondernemers in de vrijetijdssector) om het Horeca Vakpunt (scholingscentrum voor de horeca) op te nemen in de Investeringsagenda
Arbeidsmarkt Noord.
Ruim de helft van de breedbandinitiatieven is geheel of gedeeltelijk klaar
met de aanleg. De gemeenten en provincie hebben een subsidie verstrekt
aan Glasvezel Buitenaf / RE-NET voor de aanleg van snel internet in
het gebied van het Drents Glasvezel Collectief. Hiermee krijgt wederom
een aanzienlijk deel van Drenthe de beschikking over snel internet.

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling
17.2.2.03 Bevorderen economisch ecosysteem
Doorontwikkeling medische technologie: o.a. door uitbreiding Health
Hub Roden en uitwerking van het plan VitaRoden.
Budgettair zijn de bouwers tegen een aantal zaken aangelopen.
Ondanks inspectie en bouwrapport zijn er onvolkomenheden aan
het dak en de constructie geconstateerd. Deze zaken leiden tot een
overschrijding van de investering van € 400.000,--. In de begroting
wordt nu rekening gehouden met een hogere kapitaallast door deze
overschrijding. Met het huidige inzicht gaat de huuropbrengst de
overschrijding van de kapitaallast compenseren.

Samenwerkend

17.2.2.07 Provincie Drenthe (als organisatie) laten functioneren als
launching customer
Economisch
Alle door de provincie meegefinancierde restauratie- en herbestemmingsprojecten, zijn praktijkopleidingsplaats
De praktijkopleidingsplaatsen zijn gerealiseerd zoals gepland, Bereikbaar
maar er zijn te weinig of geen leerlingen om het vak in de praktijk
te leren (tekort aan vaklieden).
Ruimtelijk

Beleidsresultaten per status

0

4

72

Lasten

(realisatie t.o.v. budget)

17.2.2.09 Toekomst Groningen Airport Eelde
Energiek
Toekomstbestendig Groningen Airport Eelde
Vliegmaatschappij Nordica heeft het contract voor de vluchten naar
Kopenhagen en München per 31 december 2018 beëindigd. Per 1Financiën
maart is AIS Airlines een vliegverbinding met Kopenhagen gestart.

€ 28.650.862

Bovenstaande ontwikkeling heeft een nadelig effect op de financiële positie van Groningen Airport Eelde. De aandeelhouders
hebben besloten om de voorgenomen investeringen nog eens
kritisch tegen het licht te houden. Voorbereidingen voor renovatie
van de terminal zijn voorlopig on hold gezet en over de brandweerkazerne nemen de aandeelhouders een besluit zodra er meer
informatie is over de bouwkundige staat en over de wettelijke
vereisten voor toezicht en handhaving.

€ 4.221.614
15%
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10
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Budget

30

Realisatie

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

17.2.3.04 Versnellen overgang van werkloosheid naar werk
Eerste resultaten van het Europees Globaliseringsfonds project (EGF)
voor de bankensector worden aangeboden aan PS
Het project loopt tegen een aantal uitdagingen aan die extra
aandacht vragen. Deze liggen buiten de invloedssfeer van de
provincie Drenthe. Eventueel zal het project eerder stoppen.

€ 1.201.596

€ 15.205
1%

Realisatie t.o.v. budget

L/B

Begroting voor wijziging

Realisatie

Lasten

28.650.862

4.221.614

Baten

-1.201.596

-15.205

Budget

Realisatie

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE

Bijdrage van de saldireserve

2019

2.2.02 Herstructurering bedrijventerreinen

Bijdrage van de saldireserve

-240.544

2.2.04 Dutch TechZone

Bijdrage van de saldireserve

-1.000.000

2.2.04 Vierkant voor Werk en Bedrijvenregeling

Bijdrage van de saldireserve

-67.721

2.4.01 Breedband

Bijdrage van de saldireserve

-270.526

2.4.01 Subsidie Breedband

Bijdrage van Reserve opvang

-500.000

2020

2021

2022

0

0

0

-1.286.390

revolverend financieren
2.5.02 Voorzieningen toeristisch aanbod

Bijdrage van de saldireserve

-165.000

2.5.06 Aanpak Vakantieparken

Bijdrage van de saldireserve

-100.000

2.5.06 Vitale vakantieparken

Bijdrage van de saldireserve

-279.601

2.6.01 Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk

Bijdrage van de saldireserve

Totaal

-49.166
-3.958.948
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Speerpunt Bereikbaar Drenthe
Highlights
Tijdens een bijeenkomst van de landelijke OV en Spoortafel, die
vooraf ging aan de testrit voor een snelle treinverbinding tussen
Groningen/Assen en de Randstad, heeft de staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat een document ontvangen waarin 16
partijen uitspreken om de verbinding over bestaand spoor tussen de
Randstad en Noord- en Oost-Nederland voor 2030 met 30 minuten
te versnellen. Deze snelle treinverbinding draagt bij aan de economie
en leefbaarheid van Nederland als geheel. Het maakt de arbeidsmarkt
dynamischer en ontlast de woningmarkt in de Randstad.
De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden hebben een
overeenkomst getekend om de provinciale weg N375 (Meppel Pesse) Duurzaam Veilig in te richten. Met de gemeente Meppel
zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om nabij de watertoren een
(nieuwe) rotonde in de N375 en een fiets- en voetgangerstunnel te
realiseren. Hiermee wordt een rechtstreekse fietsverbinding van de
wijk Nieuwveense Landen en Nijeveen met de rest van de gemeente
Meppel gerealiseerd.
Successen
• Aanbesteding zuidelijk
deel verdubbeling N34
Emmen - Coevorden
afgerond met definitieve
gunning/opdrachtverstrekking.
• Ontwerp-inpassingsplan
duurzaam veilige inrichting Norgervaart ter
inzage gelegd.
• Participatieproces en
consultatie belanghebbenden voor aanleg
deeltraject Taarlose
Brug - Onlandseweg
(fietssnelweg Assen Groningen) afgerond.
• Testritten snelle treinverbinding Noord-Nederland
- Randstad uitgevoerd met
stop in Assen.
• Presentatie zero-emissiebussen voor nieuwe
OV-concessie.
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Dit jaar komen grote projecten rondom de N34 in uitvoering.
Speciaal hiervoor heeft de provincie het nieuwe informatiecentrum
Hunebed Highway ingericht in Dalen. Meer dan 300 belangstellenden hebben zich hier laten informeren over de verdubbeling van
de N34 tussen Coevorden en Emmen en de aanleg van het knooppunt bij Emmen-West. Ruim 400 basisschoolleerlingen hebben in
het infocentrum een lesprogramma gevolgd over archeologische
vondsten in de buurt van de N34.

Samenwerkend

Economisch

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Beleidsresultaten per status
Bereikbaar

18.3.6.04 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen
(variabel onderhoud)
Ruimtelijk
Uitvoeren project Plaatsen zonnepanelen spaarsluis
Dit is een project voor het toepassen van zonnepanelen op de
spaarsluis, voor het opwekken van energie voor de aanwezige Energiek
pompen. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar in de reguliere
onderhoudsbudgetten. Op dit moment wordt gekeken of er
Financiën
middelen binnen budgetten van andere opgaven beschikbaar zijn.

0

1

56

Lasten

(realisatie t.o.v. budget)
70.235.589

€ 27.329.627
39%
0
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Budget

30

Realisatie

Baten
(realisatie t.o.v. budget)
Realisatie t.o.v. budget

L/B

Begroting voor wijziging

Realisatie

Baten

-18.402.249

-1.032.099

Lasten

70.235.589

27.329.627

€ 18.402.249

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte 3e begrotingswijziging 2019

Mutatie

2019

2020

2021

2022

Doelstelling: 3.3.02 OV bureau

243.194

456.030

602.465

624.265

Totaal

243.194

456.030

602.465

624.265

€ 1.032.099
6%
Budget

Realisatie

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

3.1.01 Beleid- en Onderzoek, uitvoering en

Bijdrage van Egalisatiereserve

herijking fietsbeleid; bijdrage aan kennisplatform

voormalige bdu verkeer en vervoer

3.1.01 Bijdrage Kennisplatform CROW-KPVV

Bijdrage van Egalisatiereserve

2019

2020

2021

2022

0

0

-980.000
-74.000

voormalige bdu verkeer en vervoer
3.1.01 Herijking Fietsbeleid

Bijdrage van Egalisatiereserve

-155.000

voormalige bdu verkeer en vervoer
3.1.01 Voormalige Brede Doeluitkering infra

Bijdrage van Egalisatiereserve

structurele projecten

voormalige bdu verkeer en vervoer

3.3.02 Bijdrage OV- bureau

Bijdrage aan Egalisatiereserve

-4.208.211
600.000

voormalige bdu verkeer en vervoer
3.4.01 Uitvoering luchtvaartbeleid

Bijdrage van de saldireserve

-21.000

3.4.01 Uitvoering luchtvaartbeleid

Bijdrage van Egalisatiereserve

-64.000 -20.000

voormalige bdu verkeer en vervoer
Totaal

-4.902.211 -20.000
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Speerpunt Ruimtelijk Drenthe
Highlights
Tijdens een minisymposium in Veenhuizen is het inspiratieboek
‘Drenthe maakt, het landschap als inspiratiebron bij ruimtelijke
ontwikkeling’ gelanceerd. Het boek is een middel om aan de hand
van voorbeelden het gesprek over de kwaliteit van Drenthe met
elkaar te voeren en illustreert dat in een oud landschap veel mogelijkheden zijn om met nieuwe ontwikkelingen eveneens nieuwe kwaliteit
te maken. Het boek stipt de rijkdom van het Drentse landschap aan,
zijnde een staalkaart van de geschiedenis. Door grote veranderingen,
zoals de omslag naar duurzame energie, woningbouw, het groeiend
toerisme en landbouwhervormingen, zal het Drentse landschap
de komende jaren op de schop gaan. Het is daarbij van belang om
respectvol met dat rijke landschap – bepalend voor de Drentse
identiteit – om te gaan en zo met hedendaagse ontwikkelingen
blijvend kwaliteit aan onze leefomgeving toe te voegen.

Successen
• Inwonersbijeenkomsten
‘Zonneroute A37’.
• ‘Drenthe 4.0: Voort
bouwen op de energie van
Drenthe’ overhandigd aan
minister Economische
Zaken en Klimaat.
• Summerschool Energie
armoede (27 en 28
februari en 1 maart).
• Bouw 15 circulaire sociale
huurwoningen Meppel.
• Intentieovereenkomst
duurzame WKO bedrijven
en overheden Assen-Zuid.
• Presentatie ‘Investerings
agenda waterstof NoordNederland’.
Knelpunten
• Realisatie van nieuwe
projecten voor zon- en
windenergie door de
beperkte capaciteit van het
elektriciteitsnetwerk.
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De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) heeft een advies
uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over
schadeafhandeling voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland. De
Tcbb pleit voor onafhankelijke schadeafhandeling en een procedure
vergelijkbaar met de Groningse procedure. Het advies van de Tcbb
is tot stand gekomen na aandringen van de provincie Drenthe
(samen met de Drentse gemeenten en waterschappen) en komt
vrijwel volledig tegemoet aan onze wensen. De verwachting is dat de
minister het advies van de Tcbb volledig overneemt.

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling
17.4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de
Kaderrichtlijn Water 2021
Activiteit op wereld waterdag waarbij een wateronderwerp wordt
uitgelicht
Gelet op het vrijwel samenvallen van de verkiezingen (20 maart)
en wereld waterdag (22 maart) is deze activiteit uitgesteld.
Voorgesteld wordt om later dit jaar een informatiebijeenkomst
met Provinciale Staten over klimaatadaptatie te organiseren.

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

17.5.1.01 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan,
een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20%
Ruimtelijk
lager dan in 1990)
5 – 10 groene afspraken gemaakt rond de thema’s energiebesparing
Energiek
en duurzame energieproductie
Het college van GS heeft in december 2018 de regeling Groene
Energie Afspraak ingetrokken vooruitlopend op een nieuw te Financiën
ontwerpen regeling, omdat de bestaande regeling onvoldoende
aansloot bij de gewenste doelen. Momenteel wordt een nieuwe
regeling voorbereid. In voorkomende gevallen kunnen initiatieven
worden ondersteund onder de Algemene subsidieverordening.
17.5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage
aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen
windenergie in het zoekgebied in 2020 *
Bestuurlijke afstemming met Emmen over realisatie resterende
opgave energie
De gemeente Emmen heeft een windopgave van 95,5 MW in 2020.
De ontwikkeling van windenergie vindt plaats in drie deelgebieden. In één gebied is een windpark (50,4 MW) in combinatie
met zonnepark (ca. 40 MW) gepland. Er loopt nu beroep tegen de
vergunning bij de Raad van State. Bouw van het windpark start
volgens planning in 2019. Voor de twee andere deelgebieden vindt
nog overleg plaats over de realisatie van de windparken binnen de
voorwaarden van de structuurvisie van de gemeente. Hier is verder
ook nog netwerkproblematiek aan de orde. Beide windparken
lopen vertraging op en zullen zeker niet in 2020 zijn gerealiseerd.

Beleidsresultaten per status

0

3

71

Lasten

(realisatie t.o.v. budget)
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€ 2.744.109
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Baten
(realisatie t.o.v. budget)

1.709.088
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Begroting voor wijziging

Realisatie

Lasten

L/B

26.522.952

2.744.109

Baten

-1.790.088

-237.668

€ 237.668
14%

Budget

Realisatie

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte 3e begrotingswijziging 2019

Mutatie
Doelstelling: 5.2.04 Inventarisatie Zeer

2019

2020

2021

2022

-37.500 -143.500

0

0

-37.500 -143.500

0

0

Zorgwekkende Stoffen
Totaal

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

4.1.02 Herstructureringsfonds

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

430.071

4.1.04 Binnenstadsfonds

Bijdrage van de saldireserve

-750.000

4.3.01 Onderzoek grondwatersystemen

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

5.1.01 Programma Klimaat en Energie

Bijdrage van de saldireserve

-1.126.836

5.1.02 Beleidsontwikkeling Klimaat en Energie Bijdrage van de saldireserve

-129.296

5.1.03 Actieplan energieneutraal wonen

Bijdrage van de saldireserve

-127.339

5.1.03 Actieplan Energieneutraal Wonen

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren -2.250.000

5.2.01 Asbestdaken

Bijdrage van de saldireserve

Totaal

2019 2020 2021 2022

477.028

-107.938
-3.584.310

0

0

0
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Speerpunt Energiek Drenthe
Highlights
In het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw is
de provincie in gesprek met de minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit over de specifieke gebiedsgerichte aanpak in
Drenthe. Uiteraard is er ook een rol weggelegd voor de Drentse
landbouw- en natuurorganisaties (LTO Noord, Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie
Drenthe) die het manifest ‘Boer, Burger en Biodiversiteit’ hebben
opgesteld en Staatsbosbeheer.
Het Drents Museum heeft voor de tentoonstelling ‘Iran, bakermat
van de beschaving’ een Global Fine Art Award gewonnen. De
tentoonstelling bestond uit 194 voorwerpen, voornamelijk van goud
en aardewerk, uit de collectie van het Nationaal Museum van Iran
en de Iraanse Organisatie voor Cultureel Erfgoed. Met 115.000
bezoekers staat de tentoonstelling in de top-3 van de best bezochte
tentoonstellingen van het Drents Museum.
Successen
• Openstellen 200 duur
zaamheidsplannen voor
melkveehouders.
• Al 1065 hectare land
bouwstructuur verbeterd.
• Invulling gegeven aan
‘Drenthe Zoemt’.
• Oplevering natuurontwikkelingsgebied
Tusschenwater.
• Extra Europese middelen
binnengehaald t.b.v.
uitvoering ontwikkelopgave binnen Programma
Natuur Platteland.
• Minister voor Medische
Zorg en Sport bezoekt
Drentse Zorgtafel en
ontvangt Drentse Position
Paper.
• 4e Zorgconferentie:
ondertekening convenant
‘Dementievriendelijk
Drenthe’ door provincie,
Drentse gemeenten en
zorgpartners.
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Tijdens een symposium over de energietransitie en de rol van
cultuurhistorie hierbij, is het rapport ‘Cultuurhistorie geeft energie’
gepresenteerd. Duurzame energieopwekking vraagt om een nieuwe
visie op het bestaande landschap. De energietransitie heeft naast een
grote ruimtelijk impact, ook sociaal, economisch en politiek grote
gevolgen. In het rapport worden de mogelijkheden besproken die
de cultuurhistorie van Drenthe biedt aan de energietransitie, met als
rode draad het almaar veranderende landschap.
De voormalige tuinbouwschool van de Maatschappij van Weldadig
heid in Frederiksoord heeft een lening uit het Monumentenfonds
ontvangen voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van
het complex dat onder meer bestaat uit een tuin met kassen, schuren
en een ketelhuis. De school wordt omgebouwd tot woonzorgcomplex en er komen innovatieve bedrijven. Met de lening wordt
beeldbepalend erfgoed in een cultuurhistorisch waardevol gebied
behouden. Bovendien wordt een innovatief zorgconcept gesteund,
dat nieuwe kansen biedt voor opleidingen en werkgelegenheid.
• Presentatie onderzoek naar
laaggeletterdheid ‘Geletterde
kaart van Drenthe’.
• Presentatie onderzoek naar
oorzaken ‘afstroom’ van jongeren
in het Voorgezet Onderwijs.
• Opening nieuwe tentoonstelling
Hunebedcentrum.

• Oplevering onderzoeksrapport
‘Heideontginningen in Drenthe
1800-1968’.
• Lancering Noordelijke
Cultuurlening voor kunstenaars,
creatieven en culturele organisaties in Drenthe, Friesland of
Groningen.

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Beleidsresultaten per status
Energiek

17.6.1.06 Culturele investeringen
Investeringen in de Drentse Musea (investeringsagenda) zijn uitgeFinanciën
voerd en/of ver in de voorbereiding
Drents Museum: de aanpassingen voor wat betreft Café Krul (in het
oude gedeelte) zullen in 2020 worden afgerond.
Het bezoekerscentrum in Frederiksoord wordt op 24 mei 2019
geopend.
De verbouwing van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
heeft wat vertraging opgelopen, De opgetreden vertraging is
enerzijds veroorzaakt door nadere bezinning op (en uitbreiding
van) de plannen, maar ook door benodigde planologische
procedures en door de gebleken wettelijke noodzaak om een
vleermuizenkolonie te herhuisvesten. De verwachting is dat de
veranderingen begin 2021 gerealiseerd kunnen zijn.
17.7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland
De verwachting is dat de uitvoeringskosten van RVO zullen
stijgen ten opzichte van vorig jaar. Dit is niet begroot.
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Realisatie

Lasten

125.782.889

21.558.241

Baten

-46.719.866

-622.750

€ 622.750
1%
Budget

Realisatie

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

6.1.01 Koloniën van Weldadigheid

Bijdrage aan de reserve voor algemene

2019

2020 2021 2022

279.045

doeleinden
6.1.03 Erfgoed en ruimte

Bijdrage van de saldireserve

-10.000

6.1.05 Culturele investeringen

Bijdrage van de saldireserve

-104.851

6.1.07 75 jaar vrijheid

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-500.000

6.1.07 Beeldende kunst en vormgeving

Bijdrage van de saldireserve

-125.835

7.1.01 Jong leren eten

Bijdrage van de saldireserve

-35.000

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw

Bijdrage van de saldireserve

-700.591

7.1.01 Versterking landbouw

Bijdrage van de saldireserve

-629.426

7.2.05 Indexering bijdrage Prolander

Bijdrage van reserve natuurbeleid

7.2.06 Decembercirculaire provinciefonds Bijdrage van de saldireserve
Totaal

-388.958
-376.600
-2.203.258

-388.958

0

0
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Speerpunt Financiën organisatie
Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling
17.8.2.03 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste
moment
De juiste kwantitatieve capaciteitsinzet afgestemd op de opgaven en
taken met voldoende flexibiliteit en continuïteit
Door de taakstelling op de loonsom wordt het steeds moeilijker
om (nieuwe) opdrachten te bemensen. Daarnaast hebben we
de capaciteit moeten uitbreiden voor de uitvoering van nieuwe
wettelijke taken (privacy-officer, integriteitscoördinator) of door
autonome groei van het werk (afhandelen van toegenomen aantal
WOB-verzoeken). Voor 2019 hebben we deze functies incidenteel
financieel gedekt. In de structurele dekking voor 2020 e.v. is nog
niet voorzien. Dit nemen we mee bij de begroting 2020.
18.8.1.01 Goed beheer van provinciale geldmiddelen
Inzicht in de ontwikkelingen van de uitkeringen van het provinciefonds
Veel hangt af van de meicirculaire provinciefonds 2019. Er is
al een ontwikkeling aangekondigd in de decembercirculaire bij
wijze van ‘winstwaarschuwing’, maar in de meicirculaire wordt
duidelijk wat deze concreet inhoudt. Op dit moment (21 mei) is
de meicirculaire nog niet ontvangen en is hierover dus nog geen
duidelijkheid.
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Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Beleidsresultaten per status
Financiën
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Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte 3e begrotingswijziging 2019

Mutatie

2019

2020

2021

2022

Doelstelling: 8.1.04 Rentebaten te laag begroot

233.517

255.049

229.414

206.251

Doelstelling: 8.2.11 Banenafspraak quotumregeling

-83.680

-118.456

-153.376

-188.444

Doelstelling: 9.1.01. Vergoeding verzekeringen statenleden

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Totaal

89.837

76.593

16.038

-42.193

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 3e begrotingswijziging 2019

Doelstelling omschrijving

Verrekening met

8.1.04 Voormalige BDU uitkering

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer

infrastructurele projecten

en Vervoer

8.2.06 Doorontwikkeling P&C

Bijdrage van de saldireserve

-75.000

8.2.11 Formatie ophoging

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-64.000

8.2.11 Frictiekosten

Bijdrage van de saldireserve

Totaal

2019

2020

2021

2022

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

3.020.000

-512.889
2.368.111
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Meerjarenperspectief

Resultaat 1e Bestuursrapportage
Wij hebben in maart/april de financiële afwijkingen en meest recente ontwikkelingen in het lopende
boekjaar geïnventariseerd en beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen nog moeten doorwerken in de
Begroting 2019 tot en met 2022. Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met
specifieke bestemmingsreserves. Na de vereffening met reserves resteert het resultaat dat ten laste of ten
gunste komt van de vrije bestedingsruimte. Voor een nadere detaillering en toelichting van de aanpassingen
in de begroting verwijzen wij naar de 3e Begrotingswijziging 2019.
Mutaties begroting

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten (per saldo meer lasten)

-12.045.085

-107.501

530.837

494.406

Vereffenen met reserves (per saldo onttrekking)

12.340.616

472.958

64.000

64.000

295.531

365.457

594.837

558.406

2019

2020

2021

2022

0

-23.666

-23.666

-23.666

Baten en lasten

Per saldo (minder) lasten

Dit is als volgt gespecificeerd:
Mutatie
Vrije bestedingsruimte
Doelstelling: 1.5.02 SNN Uitvoeringskosten
Doelstelling: 3.3.02 OV-bureau

243.194

456.030

602.465

624.265

Doelstelling: 5.2.04 Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen

-37.500

-143.500

0

0

Doelstelling: 8.1.04 Rentebaten te laag begroot

233.517

255.049

229.414

206.251

Doelstelling: 8.2.11 Banenafspraak quotumregeling

-83.680

-118.456

-153.376

-188.444

Doelstelling: 9.1.01. Vergoeding verzekeringen statenleden

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Totaal Mutatie

295.531

365.457

594.837

558.406

Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte
Het resultaat van de 3e Begrotingswijziging 2019 bedraagt € 295.531,-- voordelig in 2019, oplopend naar
€ 558.406,-- in 2022. Het grootste voordeel betreft de gedeeltelijke vrijval van de raming van de bijdrage
voor het OV-bureau. Eind 2018 was er geen vrije ruimte in de begroting 2019 tot en met 2021.
2019

2020

2021

2022

0

0

0

2.134.442

Ontwikkeling vrije bestedingsruimte
Primaire begroting 2019
Resultaat 2e Bestuursrapportage 2018 / 1e Begrotingswijziging 2019

18

55.066

17.630

23.543

19.220

Statenstuk 2018-860 2e Begrotingswijziging 2019

121.337

90.267

-82.849

66.236

Resultaat 1e Bestuursrapportage 2019/ 3e begrotingswijziging 219

295.531

365.457

594.837

558.406

Actuele vrije bestedingsruimte (+ = voordeel)

471.934

473.354

535.531

2.778.304

Mutaties in baten en lasten per product die worden vereffend met reserves
De volgende tabellen geven de wijzigingen weer die worden vereffend met reserves met een verwijzing
naar de baten en lasten van de doelstelling die aanleiding geven tot deze reserveverrekening. Deze
mutaties hebben dus geen invloed op de vrije bestedingsruimte. In de tabel is per reserve en doelstelling
aangegeven met welke reserve verrekeningen hebben plaatsgevonden. De budgetoverhevelingen uit de
jaarstukken 2018 zijn in de tabel geaggregeerd. De detailbeschrijving daarvan is opgenomen in de 3e
Begrotingswijziging 2019 en voor wat betreft de budgetoverhevelingen eveneens in de jaarstukken 2018.
Storting

2019

2020

2021

2022

1.186.144

0

0

0

3.020.000

0

0

0

600.000

0

0

0

4.806.144

0

0

0

2019

2020

2021

2022

-500.000

0

0

0

-8.351.549

0

0

0

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden
Doelstelling: Diverse (negatieve overhevelingen)
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer
Doelstelling: 8.1.04 Voormalige BDU uitkering infrastructurele projecten
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer
Doelstelling: 3.3.02 Bijdrage OV-bureau
Totaal Storting
Onttrekking
Bijdrage van Reserve voor algemene doeleinden
Doelstelling: 6.1.07 75 jaar vrijheid
Bijdrage van de Saldireserve
Doelstelling: Diverse (Overhevelingen)
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren
Doelstelling: 2.4.01 Subsidie Breedband
Doelstelling: 5.1.03 Actieplan Energieneutraal Wonen

-500.000

0

0

0

-2.250.000

0

0

0

0

-388.958

0

0

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

-980.000

0

0

0

-74.000

0

0

0

Bijdrage van Reserve natuurbeleid
Doelstelling: 7.2.05 Indexering bijdrage Prolander
Doelstelling: 8.2.11 Formatie ophoging
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer
Doelstelling: 3.1.01 Beleid- en Onderzoek, uitvoering en herijking fietsbeleid;
bijdrage aan kennisplatform
Doelstelling: 3.1.01 Bijdrage Kennisplatform CROW-KPVV
Doelstelling: 3.1.01 Herijking Fietsbeleid
Doelstelling: 3.1.01 Voormalige Brede Doeluitkering infrastructurele projecten
Doelstelling: 3.4.01 Uitvoering luchtvaartbeleid
Totaal Onttrekking

-155.000

0

0

0

-4.208.211

0

0

0

-64.000

-20.000

0

0

-17.146.760

-472.958

-64.000

-64.000
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Financieringsparagraaf
Inleiding
Deze paragraaf geeft de ontwikkeling op het gebied van de treasury weer. Treasury omvat alle
werkzaamheden 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 (middelen die niet nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak).
Op basis van vastgesteld beleid wordt de liquiditeitsprognose opgesteld.
Liquiditeitsprognose
De basis voor de liquiditeitsprognose is de primaire begroting 2019 waarin vervolgens de financiële
gevolgen van de jaarrekening 2018 en de 1e bestuursrapportage 2019 zijn verwerkt.
Bij het opstellen van de liquiditeitsprognose hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:
* De basis van de prognose wordt gevormd door besluiten van PS. Bij leningen voor breedband en
vervanging asbestdaken wordt in de prognose echter uitgegaan van uitgaven van respectievelijk € 40
mln. en € 14 mln.
* 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).
* In de Voorjaarsnota 2018 is voor beide jaren 2021 en 2022 een kapitaallast opgenomen van € 3
miljoen, wat overeenkomt met een investering van totaal € 60 miljoen. In onze liquiditeitsprognose
hebben we voor de periode 2021 tot en met 2024 jaarlijks € 15 miljoen als investeringsbedrag
meegenomen.
* Aan de DEO wordt een extra lening verstrekt van € 10 miljoen verdeeld over 2019 tot en met 2022.
De huidige prognose van de liquide middelen is ruim € 34 miljoen lager dan verwacht bij de 2e
bestuursrapportage 2018. Een groot deel is terug te voeren op het lagere liquiditeitensaldo per 31
december 2018. We noemen de volgende drie posten:
• De in 2017 ineens vooruitontvangen bijdragen van het Rijk voor de Integrale
Gebiedsontwikkeling Coevorden (RSP) zijn in 2018 voor ruim 8 miljoen gebruikt ter dekking
van de subsidie betalingen aan de Gemeente Coevorden.
• Op de rekening couranten “Aandeelhouders NOM” stonden middelen van het rijk die in beheer
zijn gegeven bij de provincie Drenthe ten behoeve van het Noorden. In 2018 is een deel van
deze middelen doorbetaald aan de provincies Groningen (€ 3,8 miljoen), Friesland (€ 4,8
miljoen) en aan de SNN voor de uitvoering van de subsidieregeling Innovatieve stimulering
Topsectoren (€ 2,7 miljoen).
• Er was sprake van toenemende vooruitbetaalde kosten aan SNN van ruim € 8 miljoen t.b.v.
uitvoering subsidieregelingen Bedrijvenregeling, Vierkant voor werk en VIA en € 1,5 miljoen
als voorschot Prolander 1e kwartaal 2019.
We realiseren ons dat naarmate de financiële horizon verder ligt, de onzekerheid over voorgenomen
inkomsten en uitgaven groter wordt. Dit betekent dat we voorzichtig zijn met het uitzetten van
overtollige liquide middelen.
Het is niet ondenkbaar dat er bij verdere beleidsintensiveringen in de toekomst geld moet worden
aangetrokken om de activiteiten van de provincie te financieren. Uitgangspunt daarbij is dat uitgaven
waarvan het effect zich over een langere periode voordoet, dit geldt met name bij investeringen, voor
financiering met extern geld in aanmerking komen.

Verwachte uitzettingen tijdelijk overtollige
middelen 2e Bestuursrapportage 2018 (=
Begroting 2019)
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Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
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1e Bestuursrapportage 2019
•

3e Begrotingswijziging 2019

Programma en Beleidsopgaven

2019

2020

2021

2022

60.000

0

0

0

1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief
en toegankelijk te handelen

-79.000

-79.000

-79.000

-79.000

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

150.000

23.666

23.666

23.666

2.594.655

0

0

0

55.791

0

0

0

2.4 Breedband in Drenthe

770.526

0

0

0

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie

379.601

0

0

0

49.166

0

0

0

-55.791

0

0

0

5.417.211

0

0

0

-843.194

-456.030

-602.465

-624.265

85.000

20.000

0

0

269.929

-50.000

0

0

-477.028

0

0

0

3.633.471

0

0

0

145.438

143.500

0

0

776.641

75.000

20.000

20.000

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur
Lasten
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend,
bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere
bestuurders

Programma 2: Regionale economie
Lasten
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige
arbeidsmarkt

2.6 Drenthe, dé fietsprovincie
Baten
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige
arbeidsmarkt
Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal
openbaar vervoer
Lasten
3.1 Bereikbaar Drenthe
3.3 Mobiliteit op maat
3.4 Verkeersveilig Drenthe
Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling &
waterbeheer
Lasten
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen
en werken
4.3 Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur,
landbouw en drinkwatervoorziening
Programma 5: Milieu, Energie & Bodem
Lasten
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel
hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken
(Energieneutraal)
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke
milieueisen
Programma 6: Cultuur
Lasten
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke
ontwikkelingen

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

-35.000

-25.000

-20.000

-20.000

2.054.412

0

0

0

311.600

388.958

0

0

-689.395

0

0

0

724.569

750.522

785.442

820.510

-3.253.517

-255.049

-229.414

-206.251

0

-429.066

-429.066

-429.066

12.045.085

107.501

-530.837

-494.406

4.806.144

0

0

0

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

-17.146.760

-472.958

-64.000

-64.000

Totaal reserves en voorzieningen

-12.340.616

-472.958

-64.000

-64.000

295.531

365.457

594.837

558.406

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving
Lasten
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch
perspectief
Baten
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
Programma 8: Middelen
Lasten
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare
organisatie
Baten
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare
organisatie
Programmatotaal
Programma 8: Middelen
Lasten
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Baten

Vrije bestedingsruimte

1. Kwaliteit openbaar bestuur
Lasten voor wijziging
Baten voor wijziging
Saldo voor wijziging

2019

2020

2021

2022

16.877.904

5.880.657

5.863.360

5.873.706

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

16.858.264

5.861.017

5.843.720

5.854.066

Lasten wijziging
Beleidsopgave
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met
integere bestuurders
Doelstelling
1.2.01 Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

Inkoop

2019

2020

2021

2022

40.000

0

0

0

Ondersteuning PS
Het budget kosten duaal bestuur wordt opgehoogd met € 40.000,-- naar € 128.097,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.
Doelstelling
1.2.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

Inkoop

2019

2020

2021

2022

20.000

0

0

0

Onderzoek Statengriffie
Het budget Onderzoek Statengriffie wordt opgehoogd met € 20.000,-- naar € 101.016,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen
Doelstelling
1.4.02 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte

Inkoop

2019

2020

2021

2022

-79.000

-79.000

-79.000

-79.000

Programma Dienstverlening
Het programma Dienstverlening is beëindigd. Het resterende budget van € 79.000,-- wordt ingezet voor het project
Implementatie relatiebeheer onder de doelstelling 8.2.10.
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

Subsidie

2019

2020

2021

2022

0

23.666

23.666

23.666

SNN Uitvoeringskosten algemeen
De raming van de bijdrage in de uitvoeringskosten van SNN moet op basis van de herziene begroting van SNN in 2020 met
€ 23.666,-- worden verhoogd. Dit betekent dat de uitvoeringskosten van € 681.000,-- naar € 704.666,-- gaan. Dit komt
structureel ten laste van de vrije bestedingsruimte.
Doelstelling
1.5.05 Uitwerking IBP

Inkoop

2019

2020

2021

2022

150.000

0

0

0

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Vooruitlopend op de besluitvorming van de Regio Deal is bestuurlijk een budget van € 150.000,-- voor proceskosten
toegezegd. De dekking van deze kosten wordt gevonden in het budget van het Interbestuurlijk Programma (stelpost IBP),
zie 8.2.06.

Lasten na wijziging
Baten na wijziging
Saldo na wijziging

2019

2020

2021

2022

17.008.904

5.825.323

5.808.026

5.818.372

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

16.989.264

5.805.683

5.788.386

5.798.732

2: Regionale economie
2019

2020

2021

2022

Lasten voor wijziging

24.801.123

11.191.439

10.606.439

10.521.439

Baten voor wijziging

-1.145.805

-32.200

-32.200

-32.200

Saldo voor wijziging

23.655.318

11.159.239

10.574.239

10.489.239

Lasten wijziging
Beleidsopgave
2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe
Doelstelling
2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat

Inkoop

2019

2020

2021

2022

1.286.390

0

0

0

Gebiedsontwikkeling GAE (investeringsagenda)
Het budget Gebiedsontwikkeling GAE (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 1.286.390,-- naar € 5.086.390,-wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau

Inkoop

2019

2020

2021

2022

240.544

0

0

0

Herstructurering Bedrijventerreinen
Het budget herstructurering bedrijventerreinen wordt opgehoogd met € 240.544,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.
Doelstelling
2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk)

Subsidie

2019

2020

2021

2022

1.067.721

0

0

0

Dutch TechZone (uitkeringen provinciefonds)
Het budget Vierkant voor Werk wordt opgehoogd met € 1.000.000,-- tot € 4.798.861,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.

Bedrijvenregeling en Vierkant voor Werk (investeringsagenda)
Het budget Bedrijvenregeling en Vierkant voor Werk (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 67.721,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt
Doelstelling
2.3.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Inkoop

2019

2020

2021

2022

55.791

0

0

0

Projecten kennisontwikkeling en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
Ten behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector hebben wij in het verleden €
350.000,-- aan het SNN beschikbaar gesteld. Door een aantal tussentijdse wijzigingen in de uitvoeringsregeling hebben wij
op de uitvoeringskosten door het SNN kunnen besparen. Het gaat om een bedrag van € 55.791,--. Omdat wij in 2019 een
groot aantal projecten gericht op kennisontwikkeling en goede aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt willen
realiseren stellen we voor om het terugontvangen bedrag van het SNN dit jaar (zie baten 2.3.01) in te zetten ten behoeve
van de realisatie van deze projecten.
Beleidsopgave
2.4 Breedband in Drenthe
Doelstelling
2.4.01 In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar

Subsidie

2019

2020

2021

2022

770.526

0

0

0

Subsidie Breedband
Ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en
Tynaarlo wordt een incidentele subsidie van € 500.000,-- verleend. Dit bedrag wordt gedekt door een bijdrage uit de
Reserve opvang revolverend financieren.

Breedband
Het budget Projecten breedband (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 270.526,-- naar € 320.526,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie
Doelstelling
2.5.02 Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe

Subsidie

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

Dekking 75 jaar vrijheid
Via Statenstuk 2018-863 heeft u voor de viering in Drenthe € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Als dekking is een verlaging
van het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme aangewezen van € 165.000,-- voor 2019 (Zie ook 6.1.07).

Voorzieningen toeristisch aanbod
Het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme wordt opgehoogd met € 165.000,-- tot € 365.000,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
2.5.06 Revitalisering verblijfsrecreatie in Drenthe

Inkoop

2019

2020

2021

2022

100.000

0

0

0

Aanpak problematiek vakantieparken (uitkeringen provinciefonds)
Het inkoopbudget impuls aanpak vakantieparken wordt opgehoogd met € 100.000,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.

2019

2020

2021

2022

Subsidie

279.601

0

0

0

Aanpak vitale vakantieparken
De budgetten Aanpak vitale vakantieparken (faciliteren en excelleren) (investeringsagenda) worden opgehoogd met €
279.601,-- naar € 2.079.601,-- wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
2.6 Drenthe, dé fietsprovincie
Doelstelling
2.6.01 Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk

Inkoop

2019

2020

2021

2022

49.166

0

0

0

Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk (investeringsagenda)
Het budget Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 49.166,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Baten wijziging
Beleidsopgave
2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt
Doelstelling
2.3.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Ontv.subsidies

2019

2020

2021

2022

-55.791

0

0

0

Uitvoeringskosten SNN
In 2018 waren de uitvoeringskosten SNN € 55.791,-- lager dan waarmee we rekening hadden gehouden. In 2019 krijgen
we dat bedrag terug en wordt dit geraamd als een incidentele inkomst (zie ook 2.3.01 lasten).

Lasten na wijziging

2019

2020

2021

2022

28.650.862

11.191.439

10.606.439

10.521.439

Baten na wijziging

-1.201.596

-32.200

-32.200

-32.200

Saldo na wijziging

27.449.266

11.159.239

10.574.239

10.489.239

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
2019

2020

2021

2022

Lasten voor wijziging

65.576.572

77.989.745

61.696.127

58.168.093

Baten voor wijziging

-18.402.249

-9.813.045

-3.290.903

-3.290.903

47.174.323

68.176.700

58.405.224

54.877.190

Saldo voor wijziging

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

Inkoop

2019

2020

2021

2022

1.209.000

0

0

0

Uitvoering en herijking Fietsbeleid
In 2019 is geen rekening gehouden met uitvoering en herijking fietsbeleid. Er zullen onderzoeken worden gedaan naar
doorfietsroutes, de corridor Roden-Groningen, de categorisatie van fietspaden en het leveren van capaciteit aan
deelprogramma Op Fietse. De kosten bedragen circa € 155.000,-- en zullen worden verrekend met de Egalisatiereserve
voormalige BDU verkeer en vervoer.

Beleid en onderzoek
In de begroting is geen budget opgenomen voor beleidsontwikkeling en onderzoek voor Verkeer- en vervoersvraagstukken.
In 2019 wordt beleid ontwikkeld voor Slimme duurzame mobiliteit; wordt onderzoek gedaan naar spoorverbindingen; wordt
een capaciteitsonderzoek uitgevoerd op de A28; en wordt het Investeringsprogramma mobiliteit 2020-2024 opgesteld. De
totale kosten worden geraamd op € 980.000,-- en worden gedekt uit de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en
vervoer.

Bijdrage aan kennisplatform
In het Verdeelbesluit BDU verkeer en vervoer 2019 is besloten € 74.000,-- beschikbaar te stellen voor het faciliteren van
het kennisplatform CROW-KPVV. Deze bijdrage wordt verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en
vervoer.

Subsidie

2019

2020

2021

2022

4.208.211

0

0

0

BDU infra bijdragen
In 2018 is het niet gelukt om alle voorgenomen BDU-subsidies te beschikken. Het niet beschikte deel ad € 1.769.700,-- is
bij het afsluiten van de jaarrekening gestort in de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer. In 2019 worden
deze subsidies alsnog beschikt. Verder heeft GS ingestemd met het Verdeelbesluit BDU verkeer en vervoer 2019. Dit leidt
tot een budgetverlaging van € 155.489,-- voor gemeentelijke projecten en een budgetverhoging voor provinciale projecten
van € 2.594.000,--. Als gevolg van deze wijzigingen wordt het oorspronkelijke budget ad € 4.323.069,-- verhoogd met €
4.208.211,--. Deze verhoging wordt gedekt uit de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

Beleidsopgave
3.3 Mobiliteit op maat
Doelstelling
3.3.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem

Subsidie

2019

2020

2021

2022

-843.194

-456.030

-602.465

-624.265

Bijdrage OV-bureau
Het OV-bureau heeft opgave gedaan van de benodigde middelen 2019. Dit is uitgekomen op € 21.708.911,-- en dat is €
243.194,-- minder dan in het Verdeelbesluit BDU Verkeer en Vervoer 2019 is opgenomen. Het verschil, de indexatie, is
destijds gedekt uit de algemene middelen. Daarom stellen we voor dit bedrag - maar ook de verschillen voor de jaren 2020
tot en met 2025 - tussen opgave OV-bureau en provinciale begroting ten gunste c.q. ten laste van de algemene middelen
te brengen.
Extra vergoeding OV-bureau i.v.m. verlenging oude concessies
Naast het reguliere bedrag was in het budget OV-bureau Groningen-Drenthe (BDU) 2019 € 600.000,-- opgenomen als
extra vergoeding voor het OV-bureau in verband met verlenging van de oude concessie. In 2019 is dit deel van het budget
niet meer nodig en kan het worden teruggestort in de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

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

Inkoop

2019

2020

2021

2022

85.000

20.000

0

0

Uitvoering luchtvaartbeleid
Het budget Uitvoering luchtvaartbeleid wordt opgehoogd met € 21.000,-- tot € 51.156,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018. Dit wordt onttrokken aan de saldireserve.
Incidentele lasten luchtvaartbeleid.
Het budget 2019 is niet toereikend om alle incidentele lasten te dekken. De uitvoering van onder andere het
Luchthavenbesluit GAE en de verplichte bijdrage aan de landelijke luchtvaartnota veroorzaken voor 2019 een tekort van €
64.000,-- en voor 2020 een tekort van € 20.000,--. We stellen voor dit tekort te dekken uit de Egalisatiereserve voormalige
BDU verkeer en vervoer.

2019

2020

2021

2022

Lasten na wijziging

70.235.589

77.553.715

61.093.662

57.543.828

Baten na wijziging

-18.402.249

-9.813.045

-3.290.903

-3.290.903

51.833.340

67.740.670

57.802.759

54.252.925

Saldo na wijziging

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer
Lasten voor wijziging
Baten voor wijziging
Saldo voor wijziging

2019

2020

2021

2022

10.987.737

3.708.625

3.708.625

3.458.625

-824.088

-710.000

-710.000

-710.000

10.163.649

2.998.625

2.998.625

2.748.625

Lasten wijziging
Beleidsopgave
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken
Doelstelling
4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

Subsidie

2019

2020

2021

2022

-480.071

-50.000

0

0

Dekking budget 75 jaar vrijheid
Via Statenstuk 2018-863 heeft u voor de viering in Drenthe € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Als dekking is een verlaging
van het budget Ruimtelijke kwaliteit aangewezen van € 50.000,-- voor 2019 en 2020 (zie ook 6.1.07).

Herstructureringsfonds
Het budget Herstructureringsfonds wordt verlaagd met € 430.071,-- wegens negatieve budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Doelstelling
4.1.04 Bevorderen van binnensteden en dorpskernen met eigen karakteristieken

Subsidie

2019

2020

2021

2022

750.000

0

0

0

Subsidies Binnenstadsfonds (investeringsagenda)
Het budget Subsidies Binnenstadsfonds (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 750.000,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
4.3 Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening
Doelstelling
4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Inkoop

2019

2020

2021

2022

-477.028

0

0

0

Onderzoek grondwatersystemen
Het budget voor onderzoek grondwatersystemen wordt verlaagd met € 477.028,-- wegens negatieve budgetoverheveling in
de jaarstukken 2018. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Lasten na wijziging
Baten na wijziging
Saldo na wijziging

2019

2020

2021

2022

10.780.638

3.658.625

3.708.625

3.458.625

-824.088

-710.000

-710.000

-710.000

9.956.550

2.948.625

2.998.625

2.748.625

2019

2020

2021

2022

11.963.405

17.553.459

7.672.268

7.791.131

-966.000

-1.000.100

-262.500

-262.500

10.997.405

16.553.359

7.409.768

7.528.631

5: Milieu, Energie & Bodem
Lasten voor wijziging
Baten voor wijziging
Saldo voor wijziging

Lasten wijziging
Beleidsopgave
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken
(Energieneutraal)
Doelstelling
5.1.01 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit
is 20% lager dan in 1990)

Inkoop

2019

2020

2021

2022

1.126.836

0

0

0

Programma Klimaat en energie
Het budget voor inkopen Programma Klimaat en energie wordt opgehoogd met € 1.126.836,-- van € 1.800.000,-- naar €
2.926.836,-- wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
5.1.02 Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen
windenergie in het zoekgebied in 2020

Inkoop

2019

2020

2021

2022

129.296

0

0

0

Beleidsontwikkeling Klimaat en energie
Het budget voor inkopen Beleidsontwikkeling Klimaat en energie wordt opgehoogd met € 129.296,-- tot € 329.296,-wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen

Inkoop

2019

2020

2021

2022

127.339

0

0

0

Actieplan Energieneutraal Wonen (investeringsagenda)
Het budget Actieplan Energieneutraal Wonen (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 127.339,-- naar € 1.002.339,-wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.

Subsidie

2019

2020

2021

2022

2.250.000

0

0

0

Actieplan Energieneutraal Wonen
De in 2016 gedane storting in de Reserve opvang revolverend financieren van € 2.250.000,-- wordt teruggedraaid (zie
reservetabel onder 8.3.01 Baten). De grondslag voor deze storting is komen te vervallen, omdat is afgezien van de
verstrekking van een lening of garantie door de provincie. Deze middelen worden nu geraamd als uitgavenbudget voor het
Actieplan Energieneutraal Wonen. Hiermee kan het succes van de Energiebespaarlening in Drenthe worden
geprolongeerd, door voortzetting van de subsidierelatie met de Stichting Nationaal Energiebesparingsfonds.
Beleidsopgave
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de
wettelijke milieueisen
Doelstelling
5.2.01 Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en
duisternis) in Drenthe

Inkoop

2019

2020

2021

2022

107.938

0

0

0

Aanpak asbestdaken (investeringsagenda)
Het budget Aanpak asbestdaken (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 107.938,-- naar € 347.938,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.

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

Inkoop

2019

2020

2021

2022

37.500

143.500

0

0

Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Bedrijven moeten de gebruikte en vrijkomende Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) inventariseren. Dit moet uiterlijk eind
2020 uitgevoerd zijn. De provincies hebben bestuurlijk met de staatssecretaris en de Tweede Kamer afgesproken dat ze er
zorg voor dragen dat alle bedrijven onder bevoegdheid van de provincies dit ook uiterlijk eind 2020 gedaan hebben.
Hiervoor is landelijk een werkwijze afgesproken voor alle provincies in 2019 en 2020. Drenthe heeft met Fryslân en
Groningen besloten de drie omgevingsdiensten dit project samen voor het noorden uit te laten voeren. Het gezamenlijke
projectplan leidt tot extra werkzaamheden die niet gedekt worden in de reguliere bijdrage van de provincies aan de drie
omgevingsdiensten. Om die reden stellen wij voor om het budget RUD projectkosten voor de jaren 2019 en 2020 met €
37.500,--, respectievelijk € 143.500,-- te verhogen ten laste van de vrije ruimte.

Lasten na wijziging
Baten na wijziging
Saldo na wijziging

2019

2020

2021

2022

15.742.314

17.696.959

7.672.268

7.791.131

-966.000

-1.000.100

-262.500

-262.500

14.776.314

16.696.859

7.409.768

7.528.631

6: Cultuur
Lasten voor wijziging

2019

2020

2021

2022

19.883.685

18.989.861

17.744.606

18.104.126

Baten voor wijziging

-1.404.679

-1.337.926

-1.351.305

-1.364.819

Saldo voor wijziging

18.479.006

17.651.935

16.393.301

16.739.307

Lasten wijziging
Beleidsopgave
6.1 Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen
Doelstelling
6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed

Inkoop

2019

2020

2021

2022

-279.045

0

0

0

Koloniën van Weldadigheid
Het budget voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid wordt verlaagd met € 279.045,-- wegens negatieve
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
6.1.03 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor bedrijf en individu door (culturele investeringen die leiden tot
toonaangevende kwaliteit)

Subsidie

2019

2020

2021

2022

10.000

0

0

0

Erfgoed en ruimte (uitkeringen provinciefonds)
Het budget Ontwikkeling cultureel erfgoed wordt opgehoogd met € 10.000,-- tot € 319.667,-- wegens budgetoverheveling in
de jaarstukken 2018.

Doelstelling
6.1.05 Culturele investeringen

Subsidie

2019

2020

2021

2022

104.851

0

0

0

Culturele investeringen (investeringsagenda)
Het budget Culturele investeringen die leiden tot een toonaangevende kwaliteit (investeringsagenda) wordt opgehoogd met
€ 104.851,- naar € 1.089.851,-- wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Doelstelling
6.1.07 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten

Inkoop

2019

2020

2021

2022

25.000

25.000

0

0

Onvoorziene lasten voor 75 jaar vrijheid
Een bedrag van € 25.000,-- per jaar is geraamd voor onvoorziene lasten van 75 jaar vrijheid (zie ook 6.1.07 subsidies)

Subsidie

2019

2020

2021

2022

915.835

50.000

20.000

20.000

Dekking budget 75 jaar vrijheid
Via Statenstuk 2018-863 heeft u voor de viering van 75 jaar vrijheid in Drenthe € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Als dekking
is een verlaging van het budget Festivals en evenementen aangewezen van € 85.000,-- voor 2019 en 2020.

Subsidiebudget 75 jaar vrijheid
In 2020 wordt in Nederland op grote schaal de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog herdacht en 75 jaar bevrijding
gevierd. Via Statenstuk 2018-863 heeft u voor de viering in Drenthe € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is €
840.000,-- aan subsidies geraamd en voor 2020 € 110.000,--. Voor 2019 en 2020 is verder jaarlijks € 25.000,-- voor
onvoorziene initiatieven geraamd (zie doelstelling 6.1.07 inkoop). Het subsidiebudget is opgedeeld in twee delen: €
350.000,-- voor lokale initiatieven, te verdelen over de 12 Drentse gemeenten, € 600.000,-- voor culturele evenementen
van (boven)provinciale aantrekkingskracht. De dekking komt uit verschillende bronnen waaronder € 500.000,-- uit de
algemene reserve (zie 8.3) en door aframing van diverse beleidsbudgetten. (Zie 6.1.07 festivals, 7.2.04 ontwikkelopgave
natuur, 2.5.02 recreatie en toerisme, 4.1.02 ruimtelijke kwaliteit.)

(Stichting) Poppunt Drenthe
In de provincie Drenthe wordt op lokaal niveau veel georganiseerd op het gebied van popcultuur, wat gezamenlijk een
belangrijke basis vormt voor de talentontwikkeling in onze provincie. Op dit moment mist er een provinciale samenwerking,
iets wat wij in Poppunt Drenthe willen ondervangen. Poppunt Drenthe zal naast een netwerkorganisatie ook de plek zijn
voor organisatoren en muzikanten om elkaar te ontmoeten. In de begroting van Poppunt Drenthe wordt een bijdrage van
zowel de provincie als de gemeenten gevraagd. Onze bijdrage van € 35.000,-- in het eerste jaar (2019) naar € 20.000,-structureel (m.i.v. 2021) willen we dekken uit het bestaande budget Intensiveringsmiddelen cultuurnota. Zie 6.3.04.

Beeldende kunst en vormgeving
Het budget BKV in ruimtelijke plannen wordt met € 125.835,-- opgehoogd tot 395.835,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.
Beleidsopgave
6.3 Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen
aan mee kunnen doen
Doelstelling
6.3.04 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen

Subsidie

2019

2020

2021

2022

-35.000

-25.000

-20.000

-20.000

(Stichting) Poppunt Drenthe
Het budget Intensivering cultuurnota wordt gedeeltelijk aangewend voor ophoging van het budget Popcultuur. Het gaat om
€ 35.000,-- voor 2019 aflopend naar € 20.000,-- structureel m.i.v. 2021. Zie 6.1.07.

Lasten na wijziging

2019

2020

2021

2022

20.625.326

19.039.861

17.744.606

18.104.126

Baten na wijziging

-1.404.679

-1.337.926

-1.351.305

-1.364.819

Saldo na wijziging

19.220.647

17.701.935

16.393.301

16.739.307

7: Dynamiek in leefomgeving
2019

2020

2021

2022

Lasten voor wijziging

102.791.551

82.101.555

78.953.975

67.865.316

Baten voor wijziging

-44.625.792

-14.502.325

-10.276.979

-5.667.568

58.165.759

67.599.230

68.676.996

62.197.748

Saldo voor wijziging

Lasten wijziging
Beleidsopgave
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
Doelstelling
7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness

Inkoop

2019

2020

2021

2022

35.000

0

0

0

Budget Versterking landbouw
Het budget Jong leren eten wordt opgehoogd met € 35.000,-- wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.

Subsidie

2019

2020

2021

2022

2.019.412

0

0

0

Versterking landbouw
Het budget voor subsidie Versterking landbouw wordt opgehoogd met € 1.318.821,-- tot € 14.890.722,-- wegens
budgetoverheveling in de jaarstukken 2018. De inkomsten worden met € 689.395,-- verhoogd (zie 7.1.01 baten). Per saldo
is € 629.426,-- overgeheveld. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Saldireserve.

Toekomstgerichte landbouw (investeringsagenda)
Het budget Toekomstgerichte landbouw (investeringsagenda) wordt opgehoogd met € 700.591,-- naar € 1.350.591,-wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018. Dat wordt verrekend met de saldireserve.
Beleidsopgave
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief
Doelstelling
7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Inkoop

2019

2020

2021

2022

-65.000

0

0

0

Dekking budget 75 jaar vrijheid
Via statenstuk 2018-863 hebben uw staten een programmabudget van € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld voor 75 jaar
vrijheid. Het budget Ontwikkelopgave inrichting NNN draagt € 65.000,-- hierin bij (zie 6.1.07).

Doelstelling
7.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Subsidie

2019

2020

2021

2022

0

388.958

0

0

Bijdrage Prolander
In de Kaderbrief 2020-2023 Prolander is voor 2020 een stijging van de Drentse deelnemersbijdrage begroot wegens
toepassing van de (her)indexering. Deze aanpassing moet nog in onze begroting worden verwerkt. Voor 2020 zullen we
het verschil tussen onze huidige begroting en de kadernota van Prolander ad € 388.958,-- dekken uit de Reserve
natuurbeleid. Structureel zal dit verschil worden aangekaart bij de voorjaarsnota 2019.
Doelstelling
7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Inkoop

2019

2020

2021

2022

376.600

0

0

0

Hydrologische maatregelen (uitkeringen provinciefonds)
Het budget PAS wordt opgehoogd met € 376.600,-- wegens budgetoverheveling in de jaarstukken 2018.
Baten wijziging
Beleidsopgave
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness
Doelstelling
7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness

Ontv. bijdragen

2019

2020

2021

2022

261.554

0

0

0

Versterking Landbouw
Het budget voor inkomsten Versterking landbouw wordt verlaagd met € 261.554,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018. Met de hieronder genoemde budgetverhogingen en de ophoging van het kostenbudget (zie lasten), leidt
dit tot een onttrekking aan de Saldireserve van € 629.426,--.

Ontv.subsidies

2019

2020

2021

2022

-950.949

0

0

0

Versterking landbouw
Het budget voor inkomsten Versterking landbouw wordt opgehoogd met € 950.949,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018. Zie ook hierboven.

2019

2020

2021

2022

Lasten na wijziging

105.157.563

82.490.513

78.953.975

67.865.316

Baten na wijziging

-45.315.187

-14.502.325

-10.276.979

-5.667.568

59.842.376

67.988.188

68.676.996

62.197.748

Saldo na wijziging

8: Middelen
2019

2020

2021

2022

Lasten voor wijziging

142.893.049

91.433.246

86.406.520

85.117.311

Baten voor wijziging

-328.386.773

-281.433.351

-256.708.393

-245.552.117

Saldo voor wijziging

-185.493.724

-190.000.105

-170.301.873

-160.434.806

Lasten wijziging
Beleidsopgave
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting
Doelstelling
8.1.06 Vrije bestedingsruimte

Onvoorzien/stelpost

2019

2020

2021

2022

295.531

365.457

594.837

558.406

Voor een specificatie van het beroep op de vrije bestedingsruimte verwijzen wij naar de tabel aan het einde van deze
rapportage.
Beleidsopgave
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie
Doelstelling
8.2.04 Directe personele inzet

Lonen

2019

2020

2021

2022

60.000

60.000

60.000

60.000

Vergoeding verzekeringen statenleden
Samen met de vaststelling van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019
hebben Provinciale Staten besloten een budget voor de statenleden beschikbaar te stellen om de kosten van een
voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden voor de werkdag die men moet inleveren, te kunnen
dekken. Ter uitvoering van dit besluit stellen we voor in de jaren 2019 e.v. een bedrag van 60.000,-- per jaar in de begroting
op te nemen ten laste van de vrije bestedingsruimte.
Doelstelling
8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van
financieel instrumentarium

Inkoop

2019

2020

2021

2022

-75.000

0

0

0

Stelpost IBP
Door verlaging van de stelpost Interbestuurlijk Programma (IBP) met € 150.000,-- wordt dekking gevonden voor de
proceskosten Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (zie ook 1.5.05).

Doorontwikkeling planning en control
Het budget Financiële adviezen wordt opgehoogd met € 75.000,-- tot € 268.369,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.
Doelstelling
8.2.10 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens,
applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens

Inkoop

2019

2020

2021

2022

79.000

79.000

79.000

79.000

Implementatie relatiebeheer
Van het afgesloten programma Dienstverlening wordt € 79.000,-- ondergebracht bij de doelstelling Informatiemanagement
t.b.v. het project Implementatie relatiebeheer (zie ook 1.4.02).
Doelstelling
8.2.11 Inzet ondersteunend personeel

Inkoop

2019

2020

2021

2022

512.889

0

0

0

Frictiekosten
Het budget Frictiekosten wordt opgehoogd met € 512.889,-- tot € 1.137.889,-- wegens budgetoverheveling in de
jaarstukken 2018.

Lonen

2019

2020

2021

2022

147.680

611.522

646.442

681.510

Formatie-ophoging
De financiële ondersteuning van de programma’s Natuurlijk Platteland en Europese gelden wordt al sinds 2017 uitgevoerd
door een externe. Het betreft specifieke financiële en strategische expertise. De inhuursituatie duurt nu bijna twee jaar en
dat is financieel gezien niet efficiënt en maakt ons kwetsbaar. Wij stellen daarom een formatie-uitbreiding voor die voor €
64.000,-- wordt gedekt uit de programmagelden voor Natuur (Reserve natuurbeleid). De overige middelen worden binnen
de bestaande (loon)begroting vrijgemaakt.

DVO Prolander
De DVO met Prolander was incidenteel geraamd tot en met 2019. Wij gaan ervan uit dat de DVO ook na 2019 wordt
gecontinueerd en zetten de loonbegroting en dekking structureel voor € 429.066,-- in onze begroting. (Zie ook 8.2.11
baten.)

Participatiebeleid
Onlangs is de nota Participatiebeleid 2019-2023 vastgesteld. Deze nota geeft uitwerking aan de wettelijke taakstelling voor
onze organisatie. We geven aan hoe we de wettelijke taakstelling realiseren en welke stappen we daarbij volgen. Kern is
continuering huidig beleid, gezamenlijke verantwoordelijkheid, inzet op duurzame arbeidsrelaties en inzet op aantrekken
van ‘hoger opgeleide doelgroepers’. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de oplopende wettelijke
taakstelling. De wettelijke taakstelling (aantal fte’s van mensen uit de doelgroep aan het werk helpen) groeit van 13,5 naar
21,6 fte’s. Gedeeltelijk kunnen de kosten worden opgevangen uit bestaande budgetten. Die zijn echter niet toereikend om
aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Wij stellen voor het budget, ten laste van de vrije bestedingsruimte, te verhogen
met € 83.680,-- in 2019 tot € 213.663,-- in 2023. Dit bedrag is inclusief de benodigde ambtelijke capaciteit.
Beleidsopgave
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Doelstelling
8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Bijdr. aan reserves

2019

2020

2021

2022

4.806.144

0

0

0

Voor een specificatie zie de tabel Stortingen in reserves aan het einde van deze rapportage.
Baten wijziging
Beleidsopgave
8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting
Doelstelling
8.1.04 Rente

Ontv. bijdragen

2019

2020

2021

2022

-3.020.000

0

0

0

Voormalige BDU infrastructurele projecten
GS heeft ingestemd met het Verdeelbesluit BDU verkeer en vervoer 2019 waarin een verdeling van de middelen tussen
gemeenten en provincie staat.
De totale lasten (provincie en gemeenten) staan bruto op doelstelling 3.1.01. Het provinciale deel ad € 3.020.000,-- is als
bate verantwoord op deze post en wordt vervolgens bij de reserves gestort in de Reserve investeringen verkeer en vervoer
(zie stortingen in reserves). Deze reserve wordt aangewend voor de kapitaallasten voortvloeiend uit de investeringen
verkeer en vervoer.

Opbr. rente

2019

2020

2021

2022

-233.517

-255.049

-229.414

-206.251

Rentebaten
De rentebaten zijn voor 2019 en verder te laag begroot, als gevolg van een herfinanciering en nieuwe uitzettingen. De
begrote rente valt hierdoor hoger uit en bedraagt in 2019 € 1.003.991,--. Het voordeel, € 233.517,-- in 2019, aflopend naar
€ 183.040,-- in 2023, komt ten gunste van de vrije bestedingsruimte.
Beleidsopgave
8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie
Doelstelling
8.2.11 Inzet ondersteunend personeel

2019

2020

2021

2022

0

-429.066

-429.066

-429.066

Ontv. bijdragen

DVO Prolander
De DVO met Prolander was incidenteel geraamd tot en met 2019. Wij gaan ervan uit dat de DVO ook na 2019 wordt
gecontinueerd en zetten de loonbegroting en dekking structureel ad € 429.066,-- structureel in onze begroting. (Zie ook
8.2.11 lasten.)
Beleidsopgave
8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Doelstelling

8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Bijdr. van reserves

2019

2020

2021

2022

-17.146.760

-472.958

-64.000

-64.000

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

2019

2020

2021

2022

Doelstelling: 4.1.02 Herstructureringsfonds

430.071

0

0

0

Doelstelling: 4.3.01 Onderzoek
grondwatersystemen

477.028

0

0

0

Doelstelling: 6.1.01 Koloniën van Weldadigheid

279.045

0

0

0

3.020.000

0

0

0

Bijdrage aan de reserve voor algemene
doeleinden

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer
en Vervoer
Doelstelling: 8.1.04 Voormalige BDU
infrastructurele projecten
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige
bdu verkeer en vervoer
Doelstelling: 3.3.02 Bijdrage OV-bureau
Totaal Storting
Onttrekking

600.000

0

0

0

4.806.144

0

0

0

2019

2020

2021

2022

-500.000

0

0

0

-40.000

0

0

0

Bijdrage van reserve voor algemene
doeleinden
Doelstelling: 6.1.07 75 jaar vrijheid
Bijdrage van de saldireserve
Doelstelling: 1.2.01 Ondersteuning PS
Doelstelling: 1.2.02 Onderzoek Statengriffie

-20.000

0

0

0

-1.286.390

0

0

0

Doelstelling: 2.2.02 Herstructurering
bedrijventerreinen

-240.544

0

0

0

Doelstelling: 2.2.04 Dutch TechZone

-1.000.000

0

0

0

-67.721

0

0

0

Doelstelling: 2.4.01 Breedband

-270.526

0

0

0

Doelstelling: 2.5.02 Voorzieningen toeristisch
aanbod

-165.000

0

0

0

Doelstelling: 2.5.06 Aanpak Vakantieparken

-100.000

0

0

0

Doelstelling: 2.5.06 Vitale vakantieparken

-279.601

0

0

0

-49.166

0

0

0

Doelstelling: 2.2.01 Gebiedsontwikkeling GAE

Doelstelling: 2.2.04 Vierkant voor Werk en
Bedrijvenregeling

Doelstelling: 2.6.01 Kwaliteitsimpuls optimaal
fietsnetwerk
Doelstelling: 3.4.01 Uitvoering luchtvaartbeleid

-21.000

0

0

0

-750.000

0

0

0

-1.126.836

0

0

0

Doelstelling: 5.1.02 Beleidsontwikkeling
Klimaat en Energie

-129.296

0

0

0

Doelstelling: 5.1.03 Actieplan Energieneutraal
Wonen

-127.339

0

0

0

Doelstelling: 5.2.01 Asbestdaken

-107.938

0

0

0

-10.000

0

0

0

-104.851

0

0

0

Doelstelling: 4.1.04 Binnenstadsfonds
Doelstelling: 5.1.01 Programma Klimaat en
Energie

Doelstelling: 6.1.03 Erfgoed en ruimte
Doelstelling: 6.1.05 Culturele investeringen

Doelstelling: 6.1.07 Beeldende kunst en
vormgeving

-125.835

0

0

0

Doelstelling: 7.1.01 Jong leren eten

-35.000

0

0

0

Doelstelling: 7.1.01 Toekomstgerichte
landbouw

-700.591

0

0

0

Doelstelling: 7.1.01 Versterking landbouw

-629.426

0

0

0

Doelstelling: 7.2.06 Decembercirculaire
provinciefonds

-376.600

0

0

0

Doelstelling: 8.2.06 Doorontwikkeling P&C
Doelstelling: 8.2.11 Frictiekosten

-75.000

0

0

0

-512.889

0

0

0

Bijdrage van Reserve opvang revolverend
financieren
Doelstelling: 2.4.01 Subsidie Breedband

-500.000

0

0

0

-2.250.000

0

0

0

Doelstelling: 7.2.05 Indexering bijdrage
Prolander

0

-388.958

0

0

Doelstelling: 8.2.11 Formatie ophoging

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

-980.000

0

0

0

-74.000

0

0

0

-155.000

0

0

0

-4.208.211

0

0

0

Doelstelling: 5.1.03 Actieplan Energieneutraal
Wonen
Bijdrage van reserve natuurbeleid

Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige
bdu verkeer en vervoer
Doelstelling: 3.1.01 Beleid en onderzoek,
uitvoering en herijking fietsbeleid; bijdrage aan
kennisplatform
Doelstelling: 3.1.01 Bijdrage Kennisplatform
CROW-KPVV
Doelstelling: 3.1.01 Herijking Fietsbeleid
Doelstelling: 3.1.01 Voormalige BDU
infrastructurele projecten
Doelstelling: 3.4.01 Uitvoering luchtvaartbeleid

-64.000

-20.000

0

0

Totaal Onttrekking

-17.146.760

-472.958

-64.000

-64.000

2019

2020

2021

2022

Lasten na wijziging

148.719.293

92.549.225

87.786.799

86.496.227

Baten na wijziging

-348.787.050

-282.590.424

-257.430.873

-246.251.434

Saldo na wijziging

-200.067.757

-190.041.199

-169.644.074

-159.755.207

Tabel vrije bestedingsruimte
Mutatie

2019

2020

2021

2022

Vrije bestedingsruimte
Doelstelling: 1.5.02 SNN Uitvoeringskosten

0

-23.666

-23.666

-23.666

243.194

456.030

602.465

624.265

Doelstelling: 5.2.04 Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen

-37.500

-143.500

0

0

Doelstelling: 8.1.04 Rentebaten te laag begroot

233.517

255.049

229.414

206.251

Doelstelling: 8.2.11 Banenafspraak quotumregeling

-83.680

-118.456

-153.376

-188.444

Doelstelling: 9.1.01 Vergoeding verzekeringen statenleden

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Totaal Mutatie

295.531

365.457

594.837

558.406

Doelstelling: 3.3.02 OV-bureau

