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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over het volgende. ln de Begroting 2020 is een onvolkomenheid
geslopen. Op pagina 92 van de Begroting 2020 is abusievelijk een tekst opgenomen
over de gang van zaken rond vrijval binnen de lnvesteringsagenda 2015-2019. Deze
tekst is prematuur gebleken en moet beschouwd worden als niet opgenomen in de Be-
groting 2020. Bij deze brief is een erratum met een correcte versie van pagina 92 van
de Begroting 2020 gevoegd.

De gang van zaken rond eventuele vrijval binnen de lnvesteringsagenda 2015-2019
wordt nader uitgewerkt en u wordt hierover in een afzonderlijke brief geïnformeerd.
concrete voorstellen worden vervolgens aan u voorgelegd in de 3e Bestuursrappor-
tage 2019.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage:

Erratum bijde Begroting 2020
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           Pag. 92 

 
9: Investeringsagenda 2019-2023 
 
Toelichting programma 
 
Voor de nieuwe bestuursperiode wordt een nieuwe Investeringsagenda 2019-2023 ingesteld. De 
afzonderlijke projecten worden binnen dit programma als beleidsopgaven gepresenteerd. Dit gebeurt 
vooral uit oogpunt van toegankelijkheid van de informatie over de projecten. 
 
 
Investeringsagenda 
Doelstelling Resultaat 
Coördinatie Investeringsagenda Uitvoeren investeringsagenda 

  

 
 
Investeringsagenda 2019 – 2023 
Doelstelling Resultaat 
Uitvoeren van de investeringsagenda Realiseren van een nieuwe Drentse 

investeringsagenda voor de periode 2019 – 2023 
met projecten die van belangrijke betekenis zijn 
voor de provincie Drenthe. 

  

 
 
Toelichting bestaand beleid 
 
Vanuit de vorige bestuursperiode lopen nog projecten door van de Investeringsagenda 2015-2019. 
Deze projecten zijn in de Begroting 2020 nog terug te vinden bij de betreffende programma's waarin 
ze ook in de Begroting 2019 te vinden waren. Het ligt in de bedoeling de projecten in het vervolg na de 
Begroting 2020 ook bij het afzonderlijke programma te presenteren. 
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