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  aan Provinciale Staten van Drenthe 2019-906-1 

 

Inleiding 

a. Algemeen 
De 2e Bestuursrapportage 2019 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging maken deel uit 
van de planning- en controlcyclus voor 2019. In de Bestuursrapportage 2019 is, naast een meer-
jarenperspectief, 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. Provinciale Staten voor te stellen: 
a.  kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2019; 
b.  in te stemmen met de 5e Begrotingswijziging 2019. 

2. In te stemmen met het Statenstuk. 
3. in te stemmen met, per saldo, een verhoging van investeringskredieten met € 200.000,-- be-

staande uit de volgende posten: 
- vervanging N372 Fietsbrug Peizerdiep         € 86.500,-- 
- vervanging sluisdeuren sluis Peelo     - € 314.030,-- 
- vervanging duiker Groote Diep door verkeersbrug    - € 654.229,-- 
- vervanging sluisdeuren Nieuwe brugsluis       € 444.875,-- 
- vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025)   € 636.884,-- 

            € 200.000,-- 
  

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 september 2019 zijn op-

getreden met betrekking tot de voortgang van de resultaatafspraken uit de Begroting, de be-
haalde successen, de highlights en de knelpunten, alsmede de financiële afwijkingen die gedekt 
moeten worden uit de vrije bestedingsruimte, reserves en anderszins. 

 
  



  aan Provinciale Staten van Drenthe 2019-906-2 

 

2.1. De Begroting 2019 wordt geactualiseerd. 
 Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door middel van deze wijziging wordt de  

Begroting 2019 geactualiseerd op basis van opgetreden financiële afwijkingen tot 1 september 
2019, die zijn geïnventariseerd voor de 2e Bestuursrapportage 2019. 

 
3.1. Hierdoor wordt de lijst met investeringskredieten geactualiseerd. 

Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. De aanpassing van de investeringskredieten 
wordt hiermee door u geautoriseerd. 

Tijdsplanning 

Niet van toepassing. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Communicatie  

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

1. 2e Bestuursrapportage 2019 
2.  5e Begrotingswijziging 2019 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 8 oktober 2019 
Kenmerk: 41/5.5/2019002163 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 



Ontwerpbesluit   2019-906-1 

 

 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 oktober 2019, kenmerk 
41/5.5/2019002163; 
 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2019; 

 
2. de 5e Begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 
 
3. in te stemmen met, per saldo, een verhoging van investeringskredieten met € 200.000,--, be-

staande uit de volgende posten: 
- vervanging N372 Fietsbrug Peizerdiep          € 86.500,-- 
- vervanging sluisdeuren sluis Peelo      - € 314.030,--  
- vervanging duiker Groote Diep door verkeersbrug     - € 654.229,-- 
- vervanging sluisdeuren Nieuwe brugsluis        € 444.875,-- 
- vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025)    € 636.884,--  

              € 200.000,-- 
 
 
 
 
Assen, 13 november 2019 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
 



DYNAMISCH en
     ONDERNEMEND | 2015 –
            2019 |

2e Bestuursrapportage 2019





DYNAMISCH en
     ONDERNEMEND | 2015 –
            2019 |

2e Bestuursrapportage 2019
Voortgang t/m 1 september 2019



Voorwoord

Na de statenverkiezingen in maart, ging de campagne voor de Europese 
verkiezingen niet geruisloos aan Drenthe voorbij. Zes kandidaat- 
Europarlementariërs debatteerden op 12 april in Assen tijdens het eerste 
Europese verkiezingsdebat over sport.

Na een lange periode van voorbereiding en afstem-
ming, zijn vlak voor de zomer de RegioDeal 
Zuid- en Oost-Drenthe en de RegioDeal 
Natuurinclusieve Landbouw vastgesteld.

De Drentse Zorgtafel stond landelijk in de belang-
stelling. Een mooi resultaat was in mei de toestem-
ming die Drentse thuiszorginstellingen kregen voor 
een proef om meer informatie uit te wisselen en 
buiten kantooruren de marktwerking los te laten.
Als eerste noordelijke provincie heeft Drenthe een 
convenant met Trade & Innovate NL ondertekend, 
versterking van de internationalisering van het 
bedrijfsleven. 

De ‘Col du VAM’ was het decor voor het event ‘Op 
Fietse naar grote hoogte’, als opmaat voor het WK 
Para-Cycling in september in Emmen.

Tijdens het inspiratie-festival in Borger zijn volop 
ideeën aangedragen voor de ontwikkeling van hubs 
en voor activiteiten op deze OV-knooppunten.

Met het Rijk zijn gesprekken gestart om de 
doorstroming en veiligheid op de A28 tussen 
Amersfoort en Hoogeveen te verbeteren. In juli is 

het traject Bad Bentheim-Neuenhaus als eerste deel 
van de personenvervoerverbinding Emmen-Rheine 
in gebruik genomen. En het eerste Drentse deel van 
de doorfietsroute tussen Assen en Groningen werd 
gerealiseerd.

Hoewel het wettelijke asbestdakenverbod niet door 
de Eerste Kamer is aangenomen, blijven er veel 
aanvragen binnenkomen voor het verkrijgen van 
een lening. 

Bij Eerste Exloërmond is de eerste windturbine 
van Windpark de Drentse Monden en Oostermoer 
gebouwd. De minister van Economische Zaken en 
Klimaat heeft een bijdrage van € 2,1 miljoen toege-
zegd voor het op te richten gebiedsfonds. 

De Drentse Woonagenda begint vorm te krijgen. 
Met gemeenten, woningcorporaties en markt-
partijen brengen we de gezamenlijke opgaven voor 
een toekomstbestendige woningvoorraad in beeld.
 
In juni kondigde zich een nieuwe droge zomer 
aan. Afspraken over vroegtijdige informatie- 
uitwisseling, die na de droogte van 2018 waren 
gemaakt, bleken te werken.
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Een gezamenlijke aanvraag van Groningen, Fryslân 
en Drenthe voor Europese steun voor een groot 
aantal waterstofprojecten is gehonoreerd.

De Raad van State heeft op 29 mei het vergunningen-
kader inzake de Programmatische Aanpak Stikstof 
onverbindend verklaard. De vergunningverlening 
is daarmee geheel stil komen te liggen. Met de 
gezamenlijke PAS-partners wordt gewerkt aan 
het ontwikkelen van een nieuw handelingskader/ 
vergunningenstelsel. 

De Technische Commissie Bodembeheer heeft het 
Drentse standpunt overgenomen in haar advies 
over de schadeafhandeling kleine gasvelden. 

Innovatie Veenkoloniën ontwikkelt zich steeds 
meer als kenniscentrum voor de akkerbouw. Goed 
bezochte evenementen en demonstraties dragen 
bij aan verduurzaming en modernisering van de 
bedrijfsvoering. 

De inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid 
als UNESCO Werelderfgoed is een flinke stap 
dichterbij gebracht met een gedegen rapport van 
internationaal adviesorgaan ICOMOS.

In aanwezigheid van de minister van OCW en de 
Italiaanse ambassadeur werd op 1 juni op het dak 
van Drents Museum de internationale tentoonstel-
ling ‘Sprezzatura’ geopend.

Koningin Máxima kwam op 20 juni naar theater 
De Tamboer in Hoogeveen dat helemaal vol zat 
met Drentse basisschoolleerlingen voor de onder-
tekening van het Muziekakkoord Drenthe. 

De festivals en grote locatietheatervoor stellingen die 
door de provincie zijn geïnitieerd en/of ondersteund 
werden goed bezocht. Het Bevrijdingsfestival, 
Festival der Aa, Zomerzinnen, Art of Wonder, Peter 
de Grote en Festival Veenhuizen trokken in totaal 
45.000 bezoekers. In totaal bezochten ruim 50.000 
mensen de muziektheatervoorstellingen Jumping 
Jack en Mammoet.

Kortom, overal in Drenthe was er op tal van 
gebieden volop activiteit en reuring, (mede) 
mogelijk gemaakt door de provincie.  
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Leeswijzer

De Bestuursrapportage is de inhoudelijke en finan-
ciële verantwoording over de uitvoering van het 
beleid en de begroting 2019 aan Provinciale Staten. 
In tegenstelling tot de begroting kijkt deze rappor-
tage dus vooral terug en bevat het een begrotings-
actualisatie voor 2019 en indien van toepassing 
meerjarig voor 2020 tot en met 2022.

Omdat aan deze 2e Bestuursrapportage 2019 de 
Begroting 2019 ten grondslag ligt, is de indeling in 
speerpunten, conform de 1e Bestuursrapportage 
2019, gelijk aan die in de genoemde begroting en 
niet aan die van het Coalitieakkoord 2019-2023 
‘Drenthe, mooi voor elkaar!’.

Per speerpunt worden eerst de highlights, successen 
en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het 
beleid tot 1 september vermeld. 

De Bestuursrapportage is een afwijkingenrappor-
tage. Alle in de voortgang afwijkende beleidsresul-
taten (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).

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 
5e begrotingswijziging 2019, horende bij deze 
Bestuursrapportage. 

Aan het eind van deze rapportage wordt een recapi-
tulatie gegeven van het actuele financiële meerjaren-
overzicht 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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Highlights

Op 12 april vond in Assen Nederlands eerste Europese verkiezings-
debat omtrent sport plaats, inclusief bijpassend programma. Bij het 
verkiezingsdebat, georganiseerd in samenwerking met SportDrenthe, 
NOC*NSF en Kenniscentrum Sport, waren naast sportbestuurders 
en stakeholders uit het hele land ook 6 kandidaat-Europarlementa-
riërs aanwezig. 
 
Diverse activiteiten en gelegenheden werden volop benut voor de 
Drentse lobby. Zo zijn voorstellingen van theaterspektakel Mammoet 
ingezet voor goed en gericht netwerken, samen met Statenleden, 
lokale bestuurders en Kamerleden en  vertegenwoordigers van 
 ministeries. 
 
Naar aanleiding van een werkbezoek van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (in 2018) zijn er diverse ontwik-
kelingen in het kader van de Drentse Zorgtafel. Zo hebben de 
thuiszorginstellingen in Drenthe in mei toestemming gekregen om 
een proef uit te voeren waarbij de verschillende instellingen onder-
ling meer informatie mogen uitwisselen. Daarnaast mogen ze in de 
avond-, nacht- en weekenduren de marktwerking loslaten. Tijdens 
een werkbezoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Drentse 
Zorgtafel een position paper aangeboden. Ook heeft de secretaris- 
generaal van dit ministerie een bezoek gebracht aan Drentse zorg -
aanbieders, huisartsen en de Drentse Zorgtafel.

Speerpunt Samenwerkend Drenthe

Successen
• Bestuurlijke en commu-

nicatieve ondersteuning 
coalitieakkoord ‘Drenthe, 
mooi voor elkaar! 
2019-2023’

• Nieuw  Gemeen schappe  lijk 
Financieel Toezichtkader 
(gemeentefinanciën)

• ‘Vrouwen Kiezen’ 
afgerond

• Veel inzendingen prijs-
vraag Doorfietsroute 
Assen-Groningen

• Succesvolle netwerk-
bijeenkomsten

• Noord-Nederland leading 
region van European 
Partnerschip Hydrogen 
Valley

•  Noord-Nederlandse 
netwerkbijeenkomst in 
Nieuwspoort, Den Haag
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Beleidsresultaten per status

 0  0  41

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 27.034.513

€ 3.847.790
14%

€ 2.150
0%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 2.519.640

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80

5e begrotingswijziging 2019

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 
Doelstelling omschrijving Verrekening met 2019 2020 2021 2022

1.5.01 Bijdragen aan Europese 

projectsubsidies POP3

Bijdrage aan 

Cofinancieringsreserve Europa

609.569      

Totaal   609.569 0 0 0
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Highlights

Tijdens het evenement ‘Be Smart Be International’ in Veenhuizen heeft 
de provincie Drenthe als eerste noordelijke provincie een convenant 
met Trade & Innovate NL ondertekend. Met de ondertekening van 
dit convenant is de NOM toegetreden tot een landelijk netwerk van 
publieke organisaties dat zich inzet voor de internationalisering van 
het Nederlandse bedrijfsleven. Door als publieke organisaties samen te 
werken, versterkt Nederland zijn positie in het buitenland. 
 
De ‘Col du VAM’ in Wijster was het decor voor het event ‘Op 
Fietse naar grote hoogte’. Leerlingen van basisscholen in Drenthe 
en inwoners met een (visuele) beperking fietsten op driewielers, 
duo-fietsen, handbikes, rolstoelfietsen, racefietsen en e-bikes naar ‘de 
top van Drenthe’. De activiteiten werden gehouden in aanloop naar 
het WK Para-Cycling dat van 11 tot en met 15 september plaatsvindt 
in Emmen. 
 
Het Dr. Nassau ISK (Internationale Schakelklas) is dé fietsschool 
van het schooljaar 2018-2019. De schakelklas voor nieuwkomers in 
Nederland van 12-18 jaar is de winnaar van de Gouden Fiets vanwege 
de vele diverse fietsactiviteiten waarmee aandacht wordt besteed aan 
onder meer deelname aan het verkeer en het stimuleren van fietsen.

Speerpunt Economisch Drenthe

Successen
• Drie breedband initiatieven 

gestart met de aanleg
• App ‘Doen in Drenthe’ 

gelanceerd
• Project ‘NICE Matters’ 

(aanjagen circulaire 
economie Drenthe) 
ontvangt REP-bijdrage

• Scholingsalliantie Noord-
Nederland benoemd als 
pilot voor het IBP
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Beleidsresultaten per status

 0  8  68

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

17.2.1.03 Doorontwikkeling van Drenthe als biobased economy
In samenwerking met het bedrijfsleven stellen wij een agenda voor
de chemie en procesindustrie op. De duurzaamheid en vergroening 
zijn daarbij leidende thema’s.

 Proces neemt meer tijd in beslag. Het betreft een agenda voor en 
door ondernemers. De ondernemers zelf zitten (nog) niet op één 
lijn qua uitwerking van deze agenda.

17.2.2.01 Stimulering van innovatief ondernemerschap en  
ondernemersklimaat
Met de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 (BRDR) ondersteunen 
wij projecten van ondernemingen gericht op uitbreiding, vestiging, 
diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten

 Het aantal aanvragen loopt wat achter bij de verwachtingen. 
De provincie pleegt samen met de betrokken gemeenten extra 
inzet om de regeling nader bij ondernemers onder de aandacht te 
brengen (te denken valt aan inloopspreekuren SNN, extra social 
media-aandacht)

17.2.2.02 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemers-
klimaat ook op (sub)regionaal niveau
Nieuwe impulsen TT circuit o.a. Formule 1

 Door de organisatoren van de Formule 1 is gekozen voor 
Zandvoort. Op het TT-circuit werden in 2019 voor de eerste keer 
de Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) races gehouden.

Doorontwikkeling Rode Loper beleid en uitvoering geven aan het 
plan voor economische profilering en marketing Drenthe

 Wij hebben een pas op de plaats gemaakt om aansluiting te hebben 
met het nieuwe college(akkoord) en de nieuwe Economische 
Koers.

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 28.650.862

€ 11.019.051
38%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 1.201.596

€ 287.526
24%

5e begrotingswijziging 2019

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 
Doelstelling omschrijving Verrekening met 2019 2020 2021 2022

2.2.09 Toekomst Groningen 

Airport Eelde

Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage 

Groningen Airport Eelde

500.000      

Totaal   500.000 0 0 0
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Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling (vervolg)

17.2.2.04 Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant 
voor Werk)
Voortzetten Bedrijvenregeling Dutch TechZone (voorheen Vierkant 
voor werk)

 Het aantal aanvragen liep wat achter. De regeling is geëvalueerd 
en op basis hiervan wordt de regeling aangepast. Enkele criteria 
werkten belemmerend voor ondernemers om een aanvraag in te 
dienen. De regeling wordt vereenvoudigd en zal naar verwachting 
eind dit jaar weer worden opengesteld.

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 heeft door omstandigheden die buiten de invloedssfeer 
van de provincie lagen een aantal maanden vertraging opgelopen.

17.2.6.01 Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het 
fietsnetwerk
Fietsknooppuntennetwerk 2.0 incl. afstapplekken, voorzieningen, 
service en digitale informatievoorziening d.m.v. website en app.

 De uitvoerende werkzaamheden m.b.t. het fietsknooppunten-
netwerk zijn i.v.m. het toeristische zomerseizoen 2019 uitgesteld. 
Het Recreatieschap Drenthe start na de zomervakantie met de 
uitvoerende werkzaamheden. 
Deze werkzaamheden worden voor het toeristische zomerseizoen 
2020 afgerond.

18.2.5.06 Revitalisering verblijfsrecreatie in Drenthe
Uitvoering Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe en 
inzet Vitaliteitsfonds

 Er wordt door alle betrokken partijen (provincie, gemeenten, 
Recron en Recreatieschap Drenthe) samengewerkt aan de uitvoe-
ring van het programma Vitale vakantieparken. Dit is een inten-
sief en tijdrovend proces waarin eerst ‘veel geploegd en gezaaid’ 
moet worden, voordat er kan worden geoogst. Hierdoor blijft de 
besteding van de gereserveerde middelen achter bij de prognose. 
De verwachting is dat de uitvoering en besteding van middelen de 
komende jaren meer zal aansluiten bij de begroting.
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Highlights

Ondernemers, organisaties en overheden hebben tijdens het inspiratie- 
festival in Borger volop ideeën aangedragen voor de ontwikkeling 
van hubs en voor activiteiten op deze OV-knooppunten. Tijdens het 
festival werden de deelnemers bijgepraat over de nieuwste ontwik-
kelingen en uitgenodigd om na te denken over de mogelijkheden van 
hubs. Hubs zijn plekken waar reizigers comfortabel kunnen wachten 
als ze overstappen van de auto of de fiets op de trein of de bus. 
 
In de stuurgroep MIRT-onderzoek A28 hebben Rijk en regio de 
eerste fase met de probleemanalyse vastgesteld. Aansluitend is het 
vervolg opgestart met kansrijke oplossingen om de doorstroming en 
veiligheid van de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen te verbeteren. 
 
De spoorverbinding Emmen-Rheine is op advies van de regio door 
het Rijk opgenomen op de internationale spoorkaart reizigers en 
in het OV-toekomstbeeld 2040 meegenomen in de internationale 
verbindingen. Dit is een belangrijke stap op weg naar het optimali-
seren van het internationaal reizigersverkeer. Ook is het eerste deel 
van het traject Bad Bentheim naar Neuenhaus in gebruik genomen. 
 
Na een intensieve voorbereidingsfase met diverse (informatie)bijeen-
komsten voor direct omwonenden om tot de planvoorbereiding te 
komen, is in juli het eerste Drentse deel van de Doorfietsroute tussen 
Assen en Groningen gerealiseerd. Op de oostelijke dijk van het 
Noord-Willemskanaal tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg is 
een betonnen fietspad van 4 meter breed aangelegd. De deeltrajecten 
Assen, Vriezerbrug en De Punt zijn in voorbereiding.

Speerpunt Bereikbaar Drenthe

Successen
• Project rotonde Tynaarlo 

gerealiseerd
• Fietstunnel Brunlaan in 

Peize gereed
• Opdracht gegund voor 

realisatie noordelijk 
deel verdubbeling N34 
Emmen-Coevorden 
(Emmen-West/N381)
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Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

17.3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk 
voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer
Ongelijkvloerse aansluiting van de N391 bij Emmerschans

 De realisatie van dit project loopt vertraging op, doordat er 
bezwaar is gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan.

17.3.7.04 Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen
Voorbereiding en aanbesteding uitvoering verdubbeling spoor en 
perron Station Emmen Zuid

 Aandacht vereist door een wijziging in de planning. De aanbesteding 
van de werkzaamheden wordt vervroegd, i.v.m. het teruggeven van 
de opdracht voor de uitwerking van de treinbeveiliging door een 
ingenieursbureau. ProRail heeft besloten om de uitwerking nu onder 
te brengen bij de aannemer. Dit heeft (nog) geen consequenties voor 
de indienststelling van het werk (dienstregeling 2021).

17.3.7.05 Verbetering Spoorlijn Zwolle- Assen- Groningen
Uitvoering van de realisatie spoorboog Hoogeveen.

 De uitvoering vindt plaats in twee fasen. Het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat heeft een budget van € 7 miljoen beschik-
baar gesteld voor de eerste fase. Daarmee is de realisatie gestart. 
Er moet door het ministerie nog een besluit worden genomen 
over financiering van de tweede fase. Het uitblijven van een 
besluit kan vertraging opleveren voor de realisatie en daarmee een 
snellere verbinding met de Randstad.
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Beleidsresultaten per status

 0  5  52 

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 72.050.507

€ 39.130.800
54%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 18.272.423

€ 2.152.759
12%

5e begrotingswijziging 2019

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte
Mutatie 2019 2020 2021 2022

Doelstelling: Diverse. Actualisatie kapitaallasten 16.672 0 -1.381 -2.835

Totaal 16.672 0 -1.381 -2.835

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 
Doelstelling  

omschrijving

Verrekening met 2019 2020 2021 2022

3.1.01 Actualisatie 

kapitaallasten 2019

Bijdrage aan reserve 

Investeringen Verkeer 

en Vervoer

164.806      

3.5.12 Doorschuiven 

groot  onderhoud 

naar 2020

Bijdrage aan 

Egalisatiereserve groot 

(variabel) onderhoud 

wegen en vaarwegen

1.597.962      

3.5.12 Doorschuiven 

groot onderhoud 

vanuit 2019

Bijdrage van 

Egalisatiereserve groot 

(variabel) onderhoud 

wegen en vaarwegen

  -623.250    

Totaal   1.762.768 -623.250 0 0

Financiële afwijkingen Investeringskrediet
Object Voorgestelde wijziging

 Vermeerdering (uitgaven) Vermindering (inkomsten)

Vervanging N372 Fietsbrug Peizerdiep 86.500  

Vervanging sluisdeuren sluis Peelo -314.030  

Vervanging N373 Duiker Groote Diep -654.229  

Vervanging sluisdeuren Nieuwe brugsluis 444.875  

Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025) 636.884  

Saldo  200.000  

18.3.5.04 Instandhouden van de infrastructuur van wegen 
(variabel onderhoud)
N373 vervangen deklaag bij Huis ter Heide in combinatie met de 
herinrichting van de weg langs de Norgervaart

 De onderhoudswerkzaamheden worden in combinatie met de 
reconstructie uitgevoerd. Het Provinciaal Inpassingsplan zal in 
november aan u ter vaststelling worden voorgelegd. Daarna kan 
uitvoering plaatsvinden in 2021.

18.3.6.04 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud)
Uitvoeren project Plaatsen zonnepanelen spaarsluis

 De benodigde middelen kunnen niet worden gevonden. Het 
project wordt voorlopig op de plank gelegd.
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Highlights

De ‘Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe’ blijft in 
trek. Ondanks dat het wettelijke asbestdakenverbod op 4 juni jl. door 
de Eerste Kamer is weggestemd, blijven eigenaren toch aanvragen 
indienen voor het verkrijgen van een lening.

Er is een start gemaakt met de bouw van het Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer. Het gaat hierbij om 45 turbines met een 
totaalvermogen van 175 MW. Voor het op te richten gebiedsfonds 
heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat inmiddels een 
bijdrage van € 2,1 miljoen toegezegd. Het gebiedsfonds wordt verder 
gevuld met middelen van de initiatiefnemers, de provincie Drenthe 
en de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

De Drentse Woonagenda, zoals die in het coalitieakkoord is 
opgenomen, krijgt steeds meer vorm. Er worden gesprekken 
gevoerd met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om de 
gezamenlijke opgaven voor een toekomstbestendige woningvoor-
raad scherp te krijgen. De nadruk van de Woonagenda ligt op ‘doen’, 
samen zoeken naar de juiste aanpak. Naar verwachting wordt de 
Woonagenda in het voorjaar van 2020 gepresenteerd.

Naar aanleiding van de evaluatie van de droogte van 2018 zijn 
afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling, afstemming en 
communicatie tussen de betrokken overheden. In juni kondigde 
zich een nieuwe droge zomer aan en bleek dat de afspraken werken, 
waarbij de waterschappen de provincie vroegtijdig informeren over de 
ingezette maatregelen en de provincie regelmatig rapporteert over de 
grondwatervoorraad. Uit de evaluatie is tevens gebleken dat het van 
groot belang is om de grondwatervoorraad in de winter aan te vullen. 
Dit onderschrijft het belang van maatregelen om water vast te houden, 
zoals deze in het kader van het Deltaprogramma zoetwater worden 
uitgevoerd en de komende periode verder worden voorbereid.

De provincie Drenthe heeft, samen met de provincies Groningen 
en Fryslân, een subsidieaanvraag bij de Europese Fuel Cell and 
Hydrogen Joint Undertaking gefaciliteerd. In deze aanvraag wordt 
steun gevraagd voor een groot aantal waterstofprojecten in het 
Noorden van diverse partijen. Inmiddels is bekend dat deze aanvraag 
is gehonoreerd en is er een uitnodiging om de aanvraag verder uit 
werken.

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe

Successen
• Drentse standpunt goed 

verwoord in advies van 
Technische Commissie 
Bodembeheer over 
schade  afhandeling kleine 
gasvelden

• Er is inmiddels 1500 keer 
gebruik gemaakt van de 
rentekorting

• Met de Herstructurerings-
regeling ruimtelijke kwali-
teit is in 2,5 jaar met circa 
€ 5 miljoen voorzien in 
20 projecten die ruimte-
lijke kwaliteit in Drenthe 
verbeteren.
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Beleidsresultaten per status

 0  8  66

Het vergunningenkader inzake de Programmatische Aanpak Stikstof 
is onverbindend verklaard, waardoor geen vergunningen kunnen 
worden verleend sinds 29 mei (Uitspraak Raad van State). Met de 
gezamenlijke PAS-partners wordt sindsdien gewerkt aan het ontwik-
kelen van een nieuw handelingskader/vergunningenstelsel.

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.4.1.04 Bevorderen van binnensteden en dorpskernen met 
eigen karakteristieken
Samen met HEMA gemeenten de stedelijke opgave formuleren 
(Sterke steden)

 In afwachting van evaluatie Retailagenda en Binnenstadsfonds, 
zie collegeakkoord, wordt hier een vervolg aan gegeven.

17.4.1.05 Meer economisch ruimtegebruik
Uitvoeren en monitoren Provinciale Omgevingsvisie

 Het opzetten van een monitoringssysteem duurt langer dan 
verwacht.

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% 
lager dan in 1990)
5 – 10 groene afspraken gemaakt rond de thema’s energiebesparing
en duurzame energieproductie

 Eind 2018 is de regeling Groene Energieafspraak ingetrokken (zie 
brief GS 05-12-2018). Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw 
instrumentarium. In 2019 zijn - nog onder de oude regeling, of 
middels een separaat GS-besluit - een viertal projecten ondersteund.

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 26.522.952

€ 10.844.082
41%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

1.709.088

€ 649.214
36%
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Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling (vervolg)

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% 
lager dan in 1990) (vervolg)
Faciliteren en begeleiden van initiatieven tot grootschalige 
hernieuwbare energieproductie

 De beperkte netwerkcapaciteit wordt een steeds groter knelpunt 
voor met name de realisatie van nieuwe zonneparken of grotere 
oppervlakten zon op dak.

Initiëren, stimuleren en aanjagen van kansrijke hernieuwbare 
energieprojecten.

 De beperkte netwerkcapaciteit wordt een steeds groter knelpunt 
voor met name de realisatie van nieuwe zonneparken of grotere 
oppervlakten zon op dak.

17.5.1.03 Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen
20 projectdeals – waaronder de start van minimaal 10 wijkaanpakken
met als doel het terug dringen van het fossiele brandstof gebruik

 Afgelopen jaren zijn diverse wijkaanpakken en dorpsaanpakken 
gestart. De daadwerkelijke uitvoering blijkt echter meer tijd te 
kosten. Dit heeft te maken met het creëren van draagvlak en de 
beschikbaarheid van de juiste financieringsmogelijkheden.

17.5.2.04 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en 
adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht
Twee uitgevoerde projecten ketenhandhaving en energie samen met 
betrokken partners en RUD

 Bij ketenhandhaving is door het bestuur van de RUD Drenthe een 
groot deel van de uren afgeraamd om de overige opgaven van de 
RUD Drenthe te kunnen realiseren. De nog resterende capaciteit 
voor ketentoezicht wordt ingezet bij de projecten Biovergisting 
en Asbest, waardoor deze mogelijk vertraging oplopen.

17.5.2.05 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden 
nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschil-
lende maatschappelijke functies.
Uitvoeren van het programmatisch werken voor de VTH-taken

 Met de gezamenlijke PAS-partners wordt sinds 29 mei gewerkt 
aan een nieuw handelingskader / vergunningenstelsel.

Knelpunten
• Bestaand vergunningen-

kader onverbindend 
verklaard door Raad van 
State (PAS-problematiek)

• Beperkte netcapaciteit op 
gespannen voet met reali-
satie nieuwe zonneparken 
of grotere oppervlakten 
zon op dak
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Highlights

Innovatie Veenkoloniën ontwikkelt zich steeds meer als kenniscentrum 
voor de akkerbouw. In het afgelopen half jaar zijn er goed bezochte 
evenementen geweest. De jaarlijkse innovatiedag in mei stond in het 
teken van nieuwe inzichten, trends en innovaties in onkruidbeheersing 
in aardappelen, bieten en cichorei. Eind augustus werd de ‘weed robot’ 
gedemonstreerd, die met behulp van een 5G-verbinding zelfstandig 
over de akker rijdt, scant op de aanwezigheid van aardappelopslag en 
deze in dezelfde werkgang bestrijdt. Vanuit het Europese subsidie-
programma POP3 zijn er twee openstellingen geweest gericht op 
verduurzaming en modernisering van de bedrijfsvoering.

In de periode december 2018 - mei 2019 heeft een uitwisseling van 
wetenschappelijke informatie plaatsgevonden met ICOMOS, het 
adviesorgaan van het Werelderfgoedcomité. Deze zogeheten Dialoog 
is afgerond met een adviesmissie in alle Koloniën van Weldadigheid. 
Het afsluitende rapport van ICOMOS heeft de UNESCO wereld-
erfgoed status een stap dichterbij gebracht. In de zomer van 2020 
verwachten we in Fuzhou in China behandeling van de Koloniën van 
Weldadigheid door het Werelderfgoedcomité.

Op 1 juni is de internationale tentoonstelling Sprezzatura, vijftig jaar 
Italiaanse schilderkunst (1860-1910) feestelijk geopend in het Drents 
Museum. De opening vond in zomerse sferen plaats op het dak van 
het museum in aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. De tentoonstelling bevat 69 Italiaanse kunstwerken 
afkomstig uit prominente Italiaanse museale collecties. De tentoon-
stelling is tot en met 3 november in het Drents Museum te zien. 

Speerpunt Energiek Drenthe

Successen
• Voor diverse projecten 

EU-POP3 aangevraagd 
en toegekend (Programma 
Natuurlijk Platteland)

• EU-Life project Drents-
Friese Wold & Leggelder-
veld in uitvoering 

• Subsidieregeling ‘Drenthe 
Kriebels’ heeft geleid tot 
subsidiëring van meerdere 
projecten

• Regiodeal Natuur-
inclusieve landbouw 
(3 noordelijke provincies 
en het Rijk)

• Opvoering Volksopera 
Assen in de wijken 
De Lariks en Pittelo
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Op 20 juni is in de Tamboer in Hoogeveen in aanwezigheid van 
koningin Máxima en een theater vol met basisschoolleerlingen het 
Muziekakkoord Drenthe ondertekend door veel Drentse onderwijs-
besturen, de Pabo’s, culturele instellingen, alle Drentse gemeenten en 
de provincie Drenthe. 

Afgelopen periode was het seizoen van de provinciale festivals 
en grote locatietheatervoorstellingen die door de provincie zijn 
 geïnitieerd en/of ondersteund. Het Bevrijdingsfestival, Festival 
der Aa, Zomerzinnen, Art of Wonder, Peter de Grote en Festival 
Veenhuizen trokken in totaal 45.000 bezoekers. De muziektheater-
voorstellingen Jumping Jack en Mammoet wisten bij elkaar ruim 
50.000 bezoekers op de been te krijgen, van wie vele van buiten deze 
provincie.

De RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe en de RegioDeal 
Natuurinclusieve Landbouw zijn voor de zomer vastgesteld.

Knelpunten
• Bestaand vergunningen-

kader onverbindend 
verklaard door Raad van 
State (PAS-problematiek)

• Programma Natuurlijk 
Platteland: hogere kosten 
door gestegen grond-
prijzen en plafond investe-
ringsruimte in zicht door 
actieve ruil en verwerving 
van grond
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Beleidsresultaten per status

 1  1  87

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.6.1.06 Culturele investeringen
Investeringen in de Drentse Musea (investeringsagenda) zijn 
uitgevoerd en/of ver in de voorbereiding

Drents Museum: de aanpassingen voor wat betreft Café Krul (in het 
oude gedeelte) zullen in 2020 worden afgerond.

 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 proce-
dures en door de gebleken wettelijke noodzaak om een vleermui-
zenkolonie te herhuisvesten. De verwachting is dat de verande-
ringen begin 2021 gerealiseerd kunnen zijn.

17.7.2.09 Uitvoering Wet natuurbescherming
Uitvoering geven aan wettelijke taken wet natuurbescherming 
(incl. PAS)

 Sinds 29 mei is het vergunningenkader van een deel van de 
Wet natuurbescherming door de Raad van State onverbindend 
verklaard. Hierdoor zijn in de maanden daarna geen  vergunningen 
verleend.Voor de niet stikstof gerelateerde onderdelen van de Wet 
natuurbescherming zijn wel regulier de aanvragen beoordeeld en 
afgehandeld.

5e begrotingswijziging 2019

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 
Doelstelling omschrijving Verrekening met 2019 2020 2021 2022

7.2.01 ILG Bijdrage aan reserve natuurbeleid 452.973      

7.2.04 Actualisatie POP3 Biodiversiteit Bijdrage van reserve natuurbeleid -375.000      

7.2.04 Inrichting Nieuwe Natuur Bijdrage aan reserve natuurbeleid 1.406.203      

7.2.06 PAS Bijdrage van reserve natuurbeleid -1.851.892      

7.2.07 Grondaankopen Bijdrage van reserve natuurbeleid -282.103      

Totaal   -649.819 0 0 0

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 126.667.342

€ 51.133.642
40%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 46.719.866

€ 5.519.545
12%
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Highlights

In het kader van de (verdere) ontwikkeling van het financieel instru-
mentarium in de organisatie zijn er stappen gezet. Eén daarvan is de 
inrichting en inzet van een expertteam om de provinciale organisatie 
eenduidig en integraal te adviseren in het doelmatig inzetten van 
financiële instrumenten voor beleidsrealisatie. Een heldere beschrij-
ving van financiële beleidsinstrumenten en wettelijke grondslagen, 
conform toegezegd aanbod in 2018, is beschikbaar gesteld aan 
Provinciale Staten. 
 
Er is centrale regie ingesteld op dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO’s) en beheer van daaruit voortkomende afspraken, zodat voor 
alle huidige en eventuele nieuwe DVO-partners het starten, wijzigen 
en beëindigen van DVO’s uniform verloopt.

Speerpunt Financiën en organisatie

Beschrijving 

Financieel instrumentarium
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Beleidsresultaten per status

 0  1  30

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

17.8.2.06 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle 
wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van finan-
cieel instrumentarium
Actueel financieel beleid

 Vooralsnog zijn de meest urgente onderdelen in uitvoering, 
te weten de financiële verordening, de nota waarderen en 
afschrijven, het beleidskader risicomanagement en de nota 
reserves en voorzieningen. Zodra deze gereed zijn, worden 
volgende onderdelen opgepakt.

5e begrotingswijziging 2019

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte
Mutatie 2019 2020 2021 2022

Doelstelling: 8.1.01 Dividend Enexis 429.169 0 0 0

Doelstelling: 8.1.01 Dividend ING 149.175 0 0 0

Doelstelling: Diverse. Actualisatie kapitaallasten 2019 198.810 0 0 0

Totaal 777.154 0 0 0

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 
Doelstelling omschrijving Verrekening met 2019 2020 2021 2022

8.3.01 Aan Reserve algemene doeleinden Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -200.000      

8.3.01 Van Reserve provinciaal aandeel ILG Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 200.000      

Totaal   0 0 0 0

Samenwerkend

Economisch

Bereikbaar

Ruimtelijk

Energiek

Financiën

0 10 20 30 40 50 60 70 80Lasten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 149.468.547
€ 110.863.858

74%

Baten
(realisatie t.o.v. budget)

RealisatieBudget

€ 359.891.110

€ 265.544.866
74%
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Resultaat 2e Bestuursrapportage

Wij hebben in juli/augustus 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 5e Begrotingswijziging 2019.

Mutaties begroting 2019 2020 2021 2022

Baten en lasten        

Saldo baten en lasten (per saldo minder lasten) 3.016.344 -623.250 -1.381 -2.835

Vereffenen met reserves (per saldo storting) -2.222.518 623.250 0 0

Per saldo (minder lasten) 793.826 0 -1.381 -2.835

Dit is als volgt gespecificeerd:
Mutatie 2019 2020 2021 2022

Vrije bestedingsruimte        

Doelstelling: 3.6.01 Actualisatie kapitaallasten 0 0 -1.381 -2.835

Doelstelling: 8.1.01 Dividend Enexis 429.169 0 0 0

Doelstelling: 8.1.01 Dividend ING 149.175 0 0 0

Doelstelling: Diverse. Actualisatie kapitaallasten 2019 215.482 0 0 0

Totaal Mutatie 793.826 0 -1.381 -2.835

Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte

Het resultaat van de 5e Begrotingswijziging 2019 bedraagt € 793.826,-- voordelig. Het grootste voordeel 
betreft de hogere dividendbaten ING en Enexis, totaal € 578.344,--. Daarnaast leidt de actualisatie van de 
kapitaallasten tot een voordeel in 2019 van € 215.482,--.
De saldi van de posten Vrije bestedingsruimte en Stelpost IBP zijn hieronder extracomptabel samen-
gevoegd. De administratieve verwerking van het samenvoegen van beide posten op de post Vrije 
bestedings ruimte zal plaatsvinden bij de 3e Begrotingswijziging 2019.

 Ontwikkeling vrije bestedingsruimte 2019 2020 2021 2022

Primaire begroting 2019 0 0 0 2.134.442

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2018 / 1e Begrotingswijziging 2019 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 2019 295.531 365.457 594.837 558.406

Resultaat bijstelling primitieve begroting 2020 -471.934 -473.354 -535.531 -2.778.304

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2019 / 5e begrotingswijziging 2019 793.826 0 -1.381 -2.835

Stelpost IBP (geen wijzigingen in de 2e Bestuursrapportage) 950.083 2.275.177 1.768.371 4.729.116

Actuele tussenstand vrije ruimte 1.743.909 2.275.177 1.766.990 4.726.281

Effect septembercirculaire 2019 Provinciefonds (volgt in 3e Berap) -1.490.562 -126.803 1.070.416 1.268.025

Vrije ruimte na bijstelling uitkering Provinciefonds 253.347 2.148.374 2.837.406 5.994.306

Meerjarenperspectief

22



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. 

Storting 2019 2020 2021 2022

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa        

1.5.01 Bijdragen aan Europese projectsubsidies POP3 609.569 0 0 0

Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde        

2.2.09 Toekomst Groningen Airport Eelde 500.000 0 0 0

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer        

3.1.01 Actualisatie kapitaallasten 2019 164.806 0 0 0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen        

3.5.12 Doorschuiven groot onderhoud naar 2020 1.597.962      

Bijdrage aan reserve natuurbeleid        

7.2.01 ILG 452.973      

7.2.04 Inrichting Nieuwe Natuur 1.406.203      

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden        

8.3.01 Van Reserve provinciaal aandeel ILG 200.000      

Totaal Storting 4.931.513 0 0 0

Onttrekking 2019 2020 2021 2022

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen        

3.5.12 Doorschuiven groot onderhoud vanuit 2019   -623.250    

Bijdrage van reserve natuurbeleid        

7.2.04 Actualisatie POP3 Biodiversiteit -375.000 0 0 0

7.2.06 PAS, beheermaatregelen Natura 2000 -1.851.892      

7.2.07 Grondaankopen -282.103 0 0 0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG        

8.3.01 Aan Reserve algemene doeleinden -200.000   0 0

Totaal Onttrekking -2.708.995 -623.250 0 0
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Inleiding

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

Liquiditeitsprognose

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de treasuryportefeuille zichtbaar gemaakt na verwerking 
van de 4e begrotingswijziging 2019 en de primaire begroting 2020. Naast de middelen aangehouden bij het 
Rijk (schatkistbankieren) zijn ook de middelen in deposito’s en leningen aan medeoverheden weergegeven. 
Tot slot zijn de uitgeleende middelen in het kader van de publieke taak opgenomen. 

De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:
• De basis wordt gevormd door besluiten van PS. 
• Voor uitzettingen van leningen ten behoeve van bijvoorbeeld de aanleg van glasvezelnetwerken en de 

vervanging van asbestdaken is een inschatting gemaakt. 
• De lening aan de Gemeente Emmen van € 5,4 miljoen (per 31 december 2018) ten behoeve van de reali-

satie van Dierenpark Emmen is in april 2019 volledig afgelost. In de prognose is rekening gehouden met 
een voorgenomen (achtergestelde) lening van € 6,0 miljoen aan Waterbedrijf Drenthe (WMD). 

• 75% van de begrote investeringen wordt uitgevoerd in het jaar dat ze zijn begroot en 25% in het 
daaropvolgende jaar (ervaring). De gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State zijn nog niet 
verwerkt in de prognose, maar kunnen een aanzienlijk drukkend effect hebben op de omvang van de 
begrote investeringen. 

Financieringsparagraaf 
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Voor 2019 en 2020 is de verwachte liquiditeitspositie hoger dan in de 1e Bestuursrapportage 2019 aange-
geven. Het verschil is met name terug te voeren op uitgestelde investeringsuitgaven, vooral op het gebied 
van infrastructuur. 
Uit de grafiek blijkt dat het meerjarenbeeld verslechtert ten opzichte van het beeld uit de 
1e Bestuursrapportage 2019. In 2021 ontstaat op basis van de huidige inzichten een financieringsbehoefte. 
Deze financieringsbehoefte is in de jaren daarna hoger dan in de 1e Bestuursrapportage weergegeven. Dit 
volgt voor een groot deel uit de verwerking van de in het Coalitieakkoord 2019-2023 genoemde nieuwe 
investeringsagenda van € 50 miljoen. Omdat de invulling hiervan nog vormgegeven moet worden is de 
besteding vooralsnog in gelijke bedragen geraamd in de jaren 2020 tot en met 2022. Tevens is de aanname 
gedaan dat deze middelen niet als kredietsubsidies (leningen) beschikbaar worden gesteld.

De financieringsbehoefte kan worden verlaagd door met de medeoverheden in overleg te treden over 
vervroegde aflossing van de verstrekte leningen. Gezien de huidige rentestanden en rendement op deze 
uitgeleende gelden zien wij hiertoe vooralsnog geen aanleiding. 

De uitzettingen in het kader van de publieke taak zijn licht lager dan in de 1e Bestuursrapportage, met 
name doordat de raming van de te verstrekken leningen voor de verwijdering van asbestdaken neerwaarts 
is bijgesteld. 
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Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
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1 
 

2e Bestuursrapportage 2019 

• 5e Begrotingswijziging 2019 
     

Programma en Beleidsopgaven 2019 2020 2021 2022 
Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur     

Lasten     

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

-609.569 0 0 0 

Programma 2: Regionale economie     

Lasten     

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe -500.000 0 0 0 

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal 
openbaar vervoer 

    

Lasten     

3.1 Bereikbaar Drenthe -164.806 0 0 0 

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een 
afgesproken kwaliteitsniveau 

-1.290.445 623.250 0 0 

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

-181.712 0 1.381 2.835 

Baten     

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een 
afgesproken kwaliteitsniveau 

-27.477 0 0 0 

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

-115.000 0 0 0 

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer 

    

Lasten     

4.3 Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, 
landbouw en drinkwatervoorziening 

5.885.912 0 0 0 

Baten     

4.3 Schoon grond- en oppervlaktewater voor mens, natuur, 
landbouw en drinkwatervoorziening 

-5.885.912 0 0 0 

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving     

Lasten     

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 189.236 0 0 0 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch 
perspectief 

-1.776.424 0 0 0 

Baten     

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness -189.236 0 0 0 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch 
perspectief 

2.426.243 0 0 0 

Programma 8: Middelen     

Lasten     

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare 
organisatie 

-198.810 0 0 0 

Baten     

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting -578.344 0 0 0 

Programmatotaal -3.016.344 623.250 1.381 2.835 

Programma 8: Middelen     

Lasten     

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 4.931.513 0 0 0 

Baten     

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen -2.708.995 -623.250 0 0 

Totaal reserves en voorzieningen 2.222.518 -623.250 0 0 

Vrije bestedingsruimte 793.826 0 -1.381 -2.835 
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1. Kwaliteit openbaar bestuur 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 27.034.513 15.946.850 15.929.553 15.939.899 

Baten voor wijziging -2.519.640 -2.519.640 -2.519.640 -2.519.640 

Saldo voor wijziging 24.514.873 13.427.210 13.409.913 13.420.259 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

1.5.01 Drenthe beschikt over een sterke lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijk netwerk 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -609.569 0 0 0 
  

 

Actualisatie Europese projectsubsidies POP3 
Vanuit de Cofinancieringsreserve Europa worden per saldo € 609.569,-- minder uitgaven geraamd (was € 12.750.981,--, 
wordt € 12.141.412,--). O.b.v. openstellingen van o.a. POP3 subsidies en EFRO subsidies is de reserve geactualiseerd. 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 26.424.944 15.946.850 15.929.553 15.939.899 

Baten na wijziging -2.519.640 -2.519.640 -2.519.640 -2.519.640 

Saldo na wijziging 23.905.304 13.427.210 13.409.913 13.420.259 
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2: Regionale economie 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 28.650.862 11.127.663 10.606.439 10.521.439 

Baten voor wijziging -1.201.596 -32.200 -32.200 -32.200 

Saldo voor wijziging 27.449.266 11.095.463 10.574.239 10.489.239 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe 
  

 

Doelstelling 
 

2.2.09 Toekomst Groningen Airport Eelde 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -500.000 0 0 0 
  

 

NEDAB-vergoeding en Routeontwikkelingsfonds (ROF) 
Het bedrag voor de NEDAB-vergoeding en Routeontwikkelingsfonds (ROF) t.b.v. Groningen Airport Eelde is conform het 
statenstuk 2017-793 Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren' en het daarin voorziene 
kasritme in de begroting 2019 opgenomen. Onze inschatting is dat voor 2019 alleen de reeds toegezegde NEDAB-
vergoeding van € 900.000,-- nodig zal zijn, in plaats van het op dit moment begrote bedrag van € 1.400.000,--. Om die 
reden stellen we voor € 500.000,-- minder te onttrekken aan de Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde. 
Mocht op een later moment budget nodig zijn, waarin het ingeschatte kasritme niet heeft voorzien, dan zullen wij u te zijner 
tijd voorstellen die inzet te dekken vanuit de betreffende reserve. 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 28.150.862 11.127.663 10.606.439 10.521.439 

Baten na wijziging -1.201.596 -32.200 -32.200 -32.200 

Saldo na wijziging 26.949.266 11.095.463 10.574.239 10.489.239 

 
  



4 
 

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 72.050.507 77.255.715 58.481.242 56.898.898 

Baten voor wijziging -18.272.423 -9.683.219 -3.161.077 -3.161.077 

Saldo voor wijziging 53.778.084 67.572.496 55.320.165 53.737.821 

 
 

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 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Kapitaallasten -164.806 0 0 0 
  

 

Actualisatie kapitaallasten 2019 
De werkelijke kapitaallasten 2019 zijn lager dan de vooraf begrote kapitaallasten door verschuiving van projecten. We 
stellen voor het voordeel bij de Beleidsopgave Bereikbaar Drenthe van € 164.806,--, conform de huidige beleidslijn, toe te 
voegen aan de Reserve Investeringen verkeer en vervoer en het resterende voordeel van € 215.482,-- toe te voegen aan 
de vrije bestedingsruimte. 
 
In het vervolg van deze begrotingswijziging zullen wij bij de actualisatie van de kapitaallasten verwijzen naar deze 
toelichting. 

 

Beleidsopgave 

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 
  

 

Doelstelling 
 

3.5.10 Zorgen voor veilige provinciale wegen 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 27.477 0 0 0 
  

 

Vergoedingen schades 
In onze begroting gaan we ervan uit dat van de schades een bedrag van € 53.000,-- kan worden verhaald op derden. Als 
gevolg van meer schades dan begroot, verwachten we minimaal uit te komen op een schadevergoeding van € 80.477,--. 
Zie ook hieronder Baten 3.5.09. We stellen voor de onderhoudslasten (calamiteitenbudget) met het verschil ad € 27.477,-- 
te verhogen. 

  

 

Doelstelling 
 

3.5.12 Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -1.317.922 623.250 0 0 
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Groot onderhoud naar 2020 
Het groot onderhoud op N376 nabij Sleen (geraamd € 348.250,--) en op N373 Roderesch-Roden (geraamd € 275.000,--) 
wordt verschoven naar 2020. Dit onderhoud wordt gecombineerd met een reconstructie van de weg.  
Daarnaast stond er groot onderhoud gepland aan de Norgerbrug op de N373 (€ 280.040,--, zie doelstelling 3.6.08) en op 
de N373 Huis ter Heide - Norg (geraamd € 694.672,--). Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de reconstructie 
van de verkeerssituatie aldaar. De uitvoering van het project staat gepland voor 2020/2021.  
We stellen daarom voor de begrote onderhoudsbedragen met een totaal van € 1.597.962,-- in de Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen te storten. Het bedrag voor groot onderhoud aan de N376 Sleen en N373 
Roderesch, totaal € 623.250,--, onttrekken we in 2020 weer aan de reserve, zodat het onderhoud alsnog kan worden 
uitgevoerd. 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.6.01 Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Kapitaallasten -553 0 1.381 2.835 
  

 

Aanpassing kapitaallasten vervangingsinvesteringen 
Enkele vervangingsinvesteringen zijn geactualiseerd. Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht Actualisatie 
Investeringskredieten achter in deze rapportage.  
De afschrijvingslasten stijgen hierdoor in 2021 met € 1.381,-- en in de volgende jaren met € 2.835,--. Deze extra kosten 
brengen we ten laste van de vrije ruimte. 

  

 

Actualisatie kapitaallasten 2019: -€ 553,--. Zie voor toelichting onder Lasten 3.1.01. 
  

 

Doelstelling 
 

3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -165.040 0 0 0 
  

 

Groot onderhoud Norgerbrug 
Deze onderhoudspost, begroot op € 280.040,--, komt te vervallen. Zie voor toelichting hierboven, 3.5.12. 

  

 

Vervanging bediening op afstand 
Binnen dit project worden gemeentelijke bruggen voorzien van nieuwe apparatuur. De kosten worden geraamd op € 
115.000,--. We stellen voor het begrote budget voor onderhoudskosten van € 901.518,-- met dit bedrag te verhogen. 
Dit verloopt budgettair neutraal. Zie voor doorbelasting van deze kosten onder Baten, 3.6.08. 

      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Kapitaallasten -16.119 0 0 0 
  

 

Actualisatie kapitaallasten 2019. Zie voor toelichting onder Lasten 3.1.01. 
 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 
  

 

Doelstelling 
 

3.5.09 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid 
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 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -27.477 0 0 0 
  

 

Vergoedingen schades 
Tot nog toe hebben zich meerdere schades voorgedaan waarbij de schade verhaald kan worden op een derde. In onze 
begroting gaan we uit van een opbrengst door schade van € 53.000,--. We verwachten dat hier minimaal een bedrag van € 
27.477,-- bij komt, waardoor de begrote inkomst uitkomt op € 80.477,--. Zie ook hiervoor, onder Lasten 3.5.10. 

 

Beleidsopgave 

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

 

Doelstelling 
 

3.6.08 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -115.000 0 0 0 
  

 

Vervanging bediening op afstand 
Binnen dit project worden gemeentelijke bruggen voorzien van nieuwe apparatuur. De geraamde kosten van € 115.000,-- 
(zie hierboven onder Lasten 3.6.08) worden in rekening gebracht bij de gemeente Hoogeveen. Hiervoor ramen we een bate 
van € 115.000,--. 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 70.413.544 77.878.965 58.482.623 56.901.733 

Baten na wijziging -18.414.900 -9.683.219 -3.161.077 -3.161.077 

Saldo na wijziging 51.998.644 68.195.746 55.321.546 53.740.656 
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4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 10.780.638 3.710.418 3.760.418 3.458.625 

Baten voor wijziging -824.088 -710.000 -710.000 -710.000 

Saldo voor wijziging 9.956.550 3.000.418 3.050.418 2.748.625 

 
 

Lasten wijziging 
 

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 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 5.885.912 0 0 0 
  

 

Subsidie Waterschap  
Ten behoeve van de provinciale doelen voor een robuust watersysteem en voor voldoende beschikbaarheid van water voor 
de landbouw is een subsidieregeling opengesteld. Deze regeling bestaat voor 50% (€ 3.000.000,--) uit Europese middelen 
en voor 50% uit een bijdrage van het waterschap. In totaal ontstaat hiermee een programma van € 6.000.000,--, met 50% 
EU-bijdrage. Er was op deze prestatie reeds een budget beschikbaar van € 137.060,--. De mutatie van € 5.885.912,-- leidt 
tot een totaalsaldo van € 6.022.972,--. 

 

Baten wijziging 
 

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 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -3.000.000 0 0 0 
  

 

Subsidie Waterschap  
Zie voor toelichting onder lasten 4.3.01 

      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -2.885.912 0 0 0 
  

 

Subsidie Waterschap  
Zie voor toelichting onder lasten 4.3.01 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 16.666.550 3.710.418 3.760.418 3.458.625 

Baten na wijziging -6.710.000 -710.000 -710.000 -710.000 

Saldo na wijziging 9.956.550 3.000.418 3.050.418 2.748.625 
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5: Milieu, Energie & Bodem 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 15.742.314 17.772.341 7.672.659 7.790.734 

Baten voor wijziging -966.000 -1.000.100 -262.500 -262.500 

Saldo voor wijziging 14.776.314 16.772.241 7.410.159 7.528.234 

 
 

 Geen wijzigingen 
 

  

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 15.742.314 17.772.341 7.672.659 7.790.734 

Baten na wijziging -966.000 -1.000.100 -262.500 -262.500 

Saldo na wijziging 14.776.314 16.772.241 7.410.159 7.528.234 
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6: Cultuur 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 20.626.446 19.102.194 17.754.620 18.095.319 

Baten voor wijziging -1.404.679 -1.431.926 -1.351.305 -1.364.819 

Saldo voor wijziging 19.221.767 17.670.268 16.403.315 16.730.500 

 
 

Geen wijzigingen  
 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 20.626.446 19.102.194 17.754.620 18.095.319 

Baten na wijziging -1.404.679 -1.431.926 -1.351.305 -1.364.819 

Saldo na wijziging 19.221.767 17.670.268 16.403.315 16.730.500 
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7: Dynamiek in leefomgeving 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 106.040.896 87.642.957 90.354.560 81.037.086 

Baten voor wijziging -45.315.187 -17.531.222 -16.293.999 -12.589.307 

Saldo voor wijziging 60.725.709 70.111.735 74.060.561 68.447.779 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 
  

 

Doelstelling 
 

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie 189.236 0 0 0 
  

 

Versterking Landbouw & Agribusiness 
De verhoging van het budget (€ 189.236,--) van de prestatie 'versterking van de landbouw & agribusiness' bestaat onder 
andere uit het inzetten van vrijgevallen middelen uit eerdere openstellingen (€ 689.236,--). Daarnaast heeft actualiseren 
van de planning POP3 geleid tot een verlaging van het budget van € 500.000,--. De geraamde opbrengsten zijn ook in lijn 
gebracht met de vernieuwde planning. 

 

Beleidsopgave 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 
  

 

Doelstelling 
 

7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Subsidie -1.491.568 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
ILG (lagere lasten € 1.491.568,--) 
Natuurontwikkelingsprojecten zijn meerjarig, complex en de voortgang is van veel factoren afhankelijk (zoals draagvlak, 
procedures, het weer, medewerking eigenaren). Hierdoor houden meerjarige projecten zich soms moeilijk aan een 
jaarbegroting. Een onvoorziene vertraging of kans kan zo uitmaken of een paar ton tot een paar miljoen euro dit jaar of 
volgend jaar wordt uitgegeven (zeker bij functiewijziging grond). 
We hebben op basis van de halfjaarrapportage van Prolander, waarin een eindejaarverwachting was opgenomen, onze 
begroting geactualiseerd. Wij stellen voor het verschil t.o.v. de lopende begroting te vereffenen met de Reserve 
natuurbeleid. 
Deze mutaties worden verwerkt onder diverse doelstellingen. Per post geven we daar de mutatie weer. In totaal wordt via 
deze wijziging € 1.859.176,-- toegevoegd aan de Reserve natuurbeleid en wordt er € 2.133.995,-- onttrokken, per saldo 
een onttrekking van € 274.819,--. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop -2.686.861 0 0 0 
  

 

Actualisatie POP3 Biodiversiteit 
Verhoging lasten POP3 door een extra subsidieopenstelling van € 1.500.000,--. Dekking voor € 750.000,-- (50%) uit EU 
bijdrage POP3, € 375.000,-- (25%) uit de Cofinancieringsreserve EU en € 375.000,-- (25%) uit de Reserve natuurbeleid. 
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Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
Inrichting nieuwe natuur (Programma Natuurlijk Platteland) (lagere lasten € 4.186.861,--)  
Zie voor toelichting Lasten 7.2.01 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 2.109.582 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
PAS (hogere lasten € 2.109.582,--) 
Het betreft hier de realisatie van Natura 2000-maatregelen uit het voormalige PAS. De uitvoering van het project 
Bargerveen gaat voortvarend. Werkzaamheden die voor volgend jaar waren gepland kunnen al dit jaar worden beschikt. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Inkoop 292.423 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
Grondaankoop (Programma Natuurlijk Platteland) (hogere lasten € 174.299,--) 
Lasten tijdelijk grondbeheer (Programma Natuurlijk Platteland) (hogere lasten € 21.694,--)  
Proceskosten grondaankoop (Programma Natuurlijk Platteland) (hogere lasten € 96.430,--) 
Zie voor toelichting Lasten 7.2.01. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness 
  

 

Doelstelling 
 

7.1.01 Toekomstgerichte landbouw: tuinbouw, akkerbouw, veehouderij en agribusiness 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -189.236 0 0 0 
  

 

Versterking Landbouw & Agribusiness 
Zie voor toelichting bij lasten 7.1.01 

 

Beleidsopgave 

7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief 
  

 

Doelstelling 
 

7.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen 1.038.595 0 0 0 
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Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
ILG (lagere baten € 1.038.595,--)  
Het project Geelbroek (Drentsche Aa) zal niet in 2019 in uitvoering gaan maar in 2020. De geplande cofinanciering van 
derden schuift dan ook een jaar op. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen 2.780.658 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
Inrichting nieuwe natuur (Programma Natuurlijk Platteland) (lagere baten € 2.780.658,--)  
Zie voor toelichting Lasten 7.2.01. 

      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv.subsidies -1.125.000 0 0 0 
  

 

Actualisatie POP3 Biodiversiteit 
Zie voor toelichting bij lasten 7.2.04 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -257.690 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
PAS (Programma Natuurlijk Platteland) (hogere baten € 257.690,--)  
Zie voor toelichting Lasten 7.2.01 en 7.2.06. 

  

 

Doelstelling 
 

7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Ontv. bijdragen -10.320 0 0 0 
  

 

Actualisatie beleidsopgave 7.2 Natuurlijk Platteland 
Pachtinkomsten op tijdelijk grondbezit (Programma Natuurlijk Platteland) (hogere baten € 10.320,--)  
Zie voor toelichting Lasten 7.2.01. 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 104.453.708 87.642.957 90.354.560 81.037.086 

Baten na wijziging -43.078.180 -17.531.222 -16.293.999 -12.589.307 

Saldo na wijziging 61.375.528 70.111.735 74.060.561 68.447.779 
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8: Middelen 

 2019 2020 2021 2022 

Lasten voor wijziging 149.468.547 146.011.375 82.748.516 79.917.726 

Baten voor wijziging -359.891.110 -345.661.206 -262.977.286 -253.020.183 

Saldo voor wijziging -210.422.563 -199.649.831 -180.228.770 -173.102.457 

 
 

Lasten wijziging 
 

Beleidsopgave 

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 
  

 

Doelstelling 
 

8.1.06 Vrije bestedingsruimte 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Onvoorzien/stelpost 793.826 0 -1.381 -2.835 
  

 

 
  

 

Voor een specificatie van het beroep op de vrije bestedingsruimte verwijzen wij naar de Tabel vrije bestedingsruimte. 
 

Beleidsopgave 

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie 
  

 

Doelstelling 
 

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

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Kapitaallasten -22.261 0 0 0 
  

 

Actualisatie kapitaallasten 2019. Zie voor toelichting onder Lasten 3.1.01. 
  

 

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 

      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Kapitaallasten -176.549 0 0 0 
  

 

Actualisatie kapitaallasten 2019. Zie voor toelichting onder Lasten 3.1.01. 
 

Beleidsopgave 

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
  

 

Doelstelling 
 

8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Bijdr. aan reserves 4.931.513 0 0 0 
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Vervanging duikerbrug door verkeersbrug traject Groote Diep 
De duikerbrug Groote Diep dient te worden vervangen. Dit geeft een kans de duikerbrug te vervangen door een 
verkeersbrug waardoor weer recht wordt gedaan aan het natuurlijke beeld van het volledig herstelde beekdal van het 
Groote Diep. 
We stellen voor dat uit de Reserve provinciaal aandeel ILG een bijdrage wordt gedaan van € 200.000,-- aan de Reserve 
voor algemene doeleinden. Uit de Reserve voor algemene doeleinden zullen te zijner tijd de afschrijvingslasten worden 
gedekt. 
 
Zie voor een specificatie van de overige stortingen de tabel Storting in de reserve aan het einde van dit hoofdstuk. 

 

Baten wijziging 
 

Beleidsopgave 

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 
  

 

Doelstelling 
 

8.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Dividend -578.344 0 0 0 
  

 

Dividend BNG 
Het uitgekeerde dividend door de BNG over 2018 is € 149.175,-- hoger dan de geraamde € 100.912,--. Het voordeel 
voegen we toe aan de vrije bestedingsruimte. 

  

 

Dividend Enexis 
Het uitgekeerde dividend door Enexis over 2018 is € 429.169,-- hoger dan de geraamde € 2.465.195,--. Het voordeel 
voegen we toe aan de vrije bestedingsruimte. 

 

Beleidsopgave 

8.3 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
  

 

Doelstelling 
 

8.3.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 
      

 

 2019 2020 2021 2022 
 

Bijdr. van reserves -2.708.995 -623.250 0 0 
  

 

Voor een specificatie van de onttrekkingen aan reserves verwijzen wij naar de tabel Onttrekking aan de reserve, aan het 
einde van dit hoofdstuk. 

 
Storting in de reserve 2019 2020 2021 2022 

Bijdrage aan de reserve voor algemene 
doeleinden 

    

Doelstelling: 8.3.01 Van Reserve provinciaal 
aandeel ILG 

200.000 0 0 0 

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer 
en Vervoer 

    

Doelstelling: 3.1.01 Actualisatie kapitaallasten 
2019 

164.806 0 0 0 

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve 
Europa 

    

Doelstelling: 1.5.01 Bijdragen aan Europese 
projectsubsidies POP3 

609.569 0 0 0 
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Bijdrage aan reserve natuurbeleid     

Doelstelling: 7.2.01 ILG 452.973 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.04 Inrichting Nieuwe Natuur 1.406.203 0 0 0 

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 

    

Doelstelling: 3.5.12 Doorschuiven groot 
onderhoud naar 2020 

1.597.962 0 0 0 

Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage 
Groningen Airport Eelde 

    

Doelstelling: 2.2.09 Toekomst Groningen 
Airport Eelde 

500.000 0 0 0 

Totaal Storting in de reserve 4.931.513 0 0 0 
     

Onttrekking aan de reserve 2019 2020 2021 2022 

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel 
ILG 

    

Doelstelling: 8.3.01 Aan Reserve algemene 
doeleinden 

-200.000 0 0 0 

Bijdrage van reserve natuurbeleid     

Doelstelling: 7.2.04 Actualisatie POP3 
Biodiversiteit 

-375.000 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.06 PAS, beheermaatregelen 
Natura 2000 

-1.851.892 0 0 0 

Doelstelling: 7.2.07 Grondaankopen -282.103 0 0 0 

Bijdrage van Egalisatiereserve groot 
(variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 

    

Doelstelling: 3.5.12 Doorschuiven groot 
onderhoud vanuit 2019 

0 -623.250 0 0 

Totaal Onttrekking aan de reserve -2.708.995 -623.250 0 0 

 
 2019 2020 2021 2022 

Lasten na wijziging 154.995.076 146.011.375 82.747.135 79.914.891 

Baten na wijziging -363.178.449 -346.284.456 -262.977.286 -253.020.183 

Saldo na wijziging -208.183.373 -200.273.081 -180.230.151 -173.105.292 

 

 

 

 

Tabel vrije bestedingsruimte 
Mutatie 2019 2020 2021 2022 

Vrije bestedingsruimte     

Doelstelling: 3.6.01 Actualisatie kapitaallasten 0 0 -1.381 -2.835 

Doelstelling: 8.1.01 Dividend Enexis 429.169 0 0 0 

Doelstelling: 8.1.01 Dividend ING 149.175 0 0 0 

Doelstelling: Diverse. Actualisatie kapitaallasten 2019 215.482 0 0 0 

Totaal Mutatie 793.826 0 -1.381 -2.835 
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Actualisatie Investeringskredieten 
      

In deze bestuursrapportage stellen we voor onderstaande investeringskredieten te actualiseren 
      

Vervangingsobject 
Vervangings- 
krediet 

Vermeerdering 
(uitgaven) 

Vermindering 
(inkomsten) 

Vervangings- 
krediet na wijziging  Toelichting 

Vervanging N372 
Fietsbrug Peizerdiep € 0 € 86.500 

 

€ 86.500 

Na signalen van weggebruikers en 
een nieuwe inspectie door eigen 
medewerkers (nadat een 
ingenieursbureau eerder had 
geconcludeerd dat de levensduur 
van de fietsbrug met 10 jaar kon 
worden verlengd), is besloten de 
huidige houten brug te vervangen 
door een nieuwe fietsbrug van 
gerecycled beton. De 
werkzaamheden zijn inmiddels 
gestart. We stellen voor deze 
investering te dekken uit het 
bestaande vervangingskrediet.  

Vervanging sluisdeuren 
sluis Peelo € 1.161.910 -€ 314.030 

 
€ 847.880 

Raming was gebaseerd op 
terugplaatsing van 6 deuren maar er 
is besloten om 4 deuren terug te 
plaatsen. 

Vervanging N373 
Duiker Groote Diep € 1.256.119 -€ 654.229 

 

€ 601.890 

Abusievelijk was investeringskrediet 
verwisseld met Vervanging 
sluisdeuren Nieuwe brugsluis, dat 
aanvankelijk € 209.353,-- bedroeg. 
GS heeft 23-4-2019 besloten de 
duiker te vervangen door een 
verkeersbrug. Vanuit de Reserve 
provinciaal aandeel ILG wordt 
hiervoor een bijdrage van € 
200.000,-- gedaan. 

Vervanging sluisdeuren 
Nieuwe brugsluis € 209.353 € 444.875 

 

€ 654.228 

Abusievelijk was investeringskrediet 
verwisseld met Vervanging N373 
Duiker Groote Diep. Op de 
bestaande aandrijvingen en 
bordessen worden 4 deuren 
teruggeplaatst.  

Vervanging 
kunstwerken WK 
diverse bruggen en 
duikers (2021-2025) € 0 € 636.884 

 

€ 636.884 

Bovenstaande wijzigingen worden 
verrekend met het 
vervangingskrediet, hetgeen leidt tot 
een toevoeging van € 436.884,--. 
Daarnaast wordt de bijdrage van de 
Reserve provinciaal aandeel ILG 
aan het bestaande krediet 
vervangingskrediet toegevoegd. 

Saldo 

 

€ 200.000 

  

Per saldo neemt het 
Vervangingskrediet kunstwerken 
WK diverse bruggen en duikers 
(2021-2025) door de toevoeging 
vanuit de Reserve provinciaal 
aandeel ILG met € 200.000,-- toe. 
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