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Voorwoord

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2020. Niet meer, zoals in voorgaande jaren, de eerste, tweede of derde bestuurs-
rapportage, maar gewoon de enige van het jaar. We hadden immers met de Staten afgesproken dat we het met 
ingang van dit jaar wat anders zouden doen. In het voor- en najaar een korte Actualisatie van de Begroting en vlak 
na de zomer een wat meer uitgebreide bestuursrapportage, waarin we wat beter zouden kunnen inzoomen op de 
afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Tot zover de theorie, want de praktijk blijkt heel anders uit te pakken. Zelden zullen er immers zoveel doelstellingen 
uit de begroting niet zijn gerealiseerd als in het afgelopen half jaar. Dat geldt niet alleen voor onze organisatie, 
maar voor alle organisaties en bedrijven wereldwijd. Voorspellend vermogen heeft een geheel nieuwe betekenis 
gekregen…

Ook in deze Bestuursrapportage 2020 werken we met de inmiddels bekende rapportagesymbolen. In zo’n 70% van 
de afwijkingen is daar een extra symbool aan toegevoegd, omdat die afwijkingen direct verband houden met de 
coronacrisis.
In principe geeft een bestuursrapportage alleen weer in hoeverre doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd. 
We hebben gemeend er goed aan te doen om, daar waar van toepassing, per programma ook aan te geven wat we 
aan extra inzet hebben gepleegd. Het opvangen van en anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis is zonder 
twijfel één van de belangrijkste opgaven die we hebben. Maar het was niet begroot…

De coronacrisis is nog niet voorbij en niemand weet hoe lang het nog gaat duren en wat ons nog boven het hoofd 
hangt. Dat maakt het erg lastig om nu aan te geven wat een en ander precies betekent voor de  verschillende 
budgetten. In de komende maanden hopen we daar meer duidelijkheid over te krijgen. In aanloop naar de 
Begroting 2021 zal blijken of en hoe we onze ambities moeten bijstellen. Hopelijk kunnen volgend jaar de 
 activiteiten die nu zijn uitgesteld, alsnog doorgang vinden. Maar, nog los van wat dan wel en niet kan, dubbelop 
zal niet gaan.

Natuurlijk is ook heel veel van het ‘gewone’ werk doorgegaan. In bijzondere omstandigheden, want vanaf half 
maart werkten we immers allemaal thuis en vergaderden we digitaal. Niettemin hebben we onze samenwerking 
op vele fronten weten te versterken. Of het nou gaat om de gezamenlijke lobby voor de TOZO-regeling, waar we 
namens de grensregio’s een aanjaagrol hadden, position papers over krimp of waterstof of het toewerken naar een 
oplossing voor het stikstofvraagstuk, we laten ons, al dan niet digitaal, goed zien en horen in Den Haag en Brussel.
We werken gestaag verder aan de implementatie van de Omgevingswet, we blijven het MKB in onze provincie 
ondersteunen en we hebben de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van de Universiteit van het Noorden.
Op het gebied van mobiliteit is er hard doorgewerkt aan de N34-projecten tussen Coevorden en Emmen. 
De concept Regionale Energiestrategie is opgesteld en opgeleverd, net als de Sociale Agenda, die inmiddels 
door uw Staten is vastgesteld. We hebben een nieuwe Economische Koers, de nieuwe Cultuurnota is klaar om 
 vastgesteld te worden. En natuurlijk hebben we ook nog de Investeringsagenda, die in een mooie nieuwe samen-
werkingsvorm met Provinciale Staten tot stand is gekomen en waarover we later dit jaar met elkaar besluiten 
zullen nemen.

Het afgelopen half jaar laat zich misschien nog het beste kenschetsen als een complete afwijking van datgene 
wat we met elkaar zo normaal zijn gaan vinden. Voor een groot deel hadden we daar geen enkele invloed op. 
We hechten er zeer aan om verantwoording af te leggen voor datgene wat we hebben gedaan. Dat doen we in 
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deze Bestuursrapportage 2020. Samen met uw Staten zetten we ons ook in de komende onzekere periode in voor 
Drenthe.

Gedeputeerde Staten
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Leeswijzer

De Bestuursrapportage 2020 is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en 
de Begroting 2020 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug 
en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2020 en indien van toepassing meerjarig voor 2021 tot en met 2023.

Per programma worden eerst de highlights, successen en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het beleid 
tot 1 augustus vermeld. Ook wordt per programma kort ingezoomd op (extra) acties en werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. Hoewel deze acties en werkzaamheden niet zijn opgenomen in de 
Begroting 2020, verdienen ze zeker aandacht in deze Bestuursrapportage. 

Afwijkende beleidsresultaten

De bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage. Alle beleidsresultaten die in de voortgang een afwijking laten 
zien, deze hebben een oranje of rood rapportagesymbool, worden toegelicht. Daar waar de afwijking met name te 
wijten is aan de coronacrisis wordt dit aangegeven met de toevoeging .

Het aantal oranje en rode symbolen wordt in perspectief gezet door in een cirkeldiagram (ook) te laten zien 
hoeveel resultaatafspraken op schema lopen. De symbolen hebben de volgende betekenis:

 Volgens verwachting/planning

 Aandachtspunt/opletten/vertraging

 Bijsturen/ingrijpen noodzakelijk (o.a. budgettaire gevolgen t.l.v. vrije bestedingsruimte)

 Afwijking voornamelijk een gevolg van de coronacrisis

Financiële afwijkingen

Per programma worden ook de financiële afwijkingen tot juli 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 6e begrotingswijziging 2020, horende bij deze Bestuursrapportage. 

Aan het eind van deze rapportage wordt een recapitulatie gegeven van het actuele financiële meerjarenoverzicht 
en van de vrije bestedingsruimte. Ook is daar een staat opgenomen met alle financiële afwijkingen, die worden 
verrekend met reserves.
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PROGRAMMA 1

 
Besturen en samenwerken:  
kijkend over  
grenzen heen

Highlights

Namens alle grensregio’s was de provincie Drenthe de aanjager voor de gezamenlijke lobby aangaande de 
TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onder nemers). Ook is er door de grensregio’s gezamen-
lijk gelobbyd aangaande het Duits in het curriculum van het (V)MBO.

Er zijn diverse position papers tot stand gekomen, zoals de position paper ‘Helemaal Nederland: Te Klein voor Grote 
Verschillen’, namens 6 Nederlandse krimpregio’s, position papers op gebied van SDE+ (namens Noord-Nederland), 
een position paper waterstof namens Drenthe en namens Noord-Nederland en de position paper ‘Double EU 
Investment for Green Hydrogen to Slash Co2 Emmissions’ namens het S3 platform (the European Partnership for 
Clean Hydrogen).

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

In de uitvoering van het toezicht op de gemeenten hebben wij geconstateerd dat de Drentse gemeenten al voor 
de coronamaatregelen onder grote financiële druk stonden. Onze zorgen hierover hebben wij in aanvulling op 
eerdere brieven en onze verslagen over het uitgevoerde toezicht recent kenbaar gemaakt in een brief aan de leden 
van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
de Minister van Financiën. De Drentse gemeenten worden geconfronteerd met economische en sociale gevolgen 
die om bijzondere maat  regelen vragen en van grote invloed zijn op hun financiële positie. Van welke aard en 
hoe groot de omvang van deze gevolgen zijn, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Zeker is dat gemeenten te 
maken krijgen met extra kosten en dat zij geraamde inkomsten mislopen. Specifieke regelingen voor compensatie 
van coronakosten en minder opbrengsten zijn dan ook in de komende periode gespreksonderwerp tussen rijk en 
decentrale overheden. Ook zijn wij in overleg met de overige provincies en BZK over de invloed van de effecten van 
de coronacrisis op onze toezichtrol.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Werkbezoek koning Willem-Alexander aan Hunebedcentrum en cultuurpodium VanSlag in Borger.
• Zilveren Anjer uitgereikt aan presentator Albert Haar (Radio Drenthe).
• Definitieve vaststelling ‘Samenwerkingsagenda Nederland-Niedersachsen’.
• Inwerkingtreding nieuwe koepelovereenkomst en DVO met OV-bureau (1 januari 2020).
• Inwerkingtreding nieuwe koepelovereenkomst en DVO’s met Prolander (1 maart 2020).
• Evaluatie DVO-afspraken personele dienstverlening aan de RUD, hierna bijstelling afspraken.
• Rapporteurschap Circulaire Economie Actieplan opgepakt namens het Comité van de Regio’s.
• Ondersteuning bij in- en externe communicatie coronacrisis (o.a. website).
• Bestuurlijke overleggen zijn waar mogelijk digitaal doorgegaan.
• Communicatiecapaciteit geleverd aan crisisorganisatie Veiligheidsregio Drenthe.
• ‘Drenthe in debat’ in Assen (thema 75 jaar vrijheid).

Knelpunten
• Aantal lobbyinstrumenten kan momenteel niet worden ingezet.
• Statenexcursie kon geen doorgang vinden.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.1.1.03 Focus op de Drentse samenleving: Provinciale Staten communiceren transparant en zijn toegankelijk en zichtbaar

  
Toegenomen belangstelling voor het Drents Parlement (deelnemers Gast van de Staten, scholenprojecten, volgers op social media, 
bezoekers website)

Vanaf half maart zijn alle bijeenkomsten voor scholen en inwoners geannuleerd.

20.1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken

  
Uitvoering van werkbezoeken en representatietaken

Gezien de huidige omstandigheden zijn bezoeken beperkt mogelijk.

20.1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

  
Werkbezoeken aan Drentse gemeenten, omliggende provincies en Drentse waterschappen

5 werkbezoeken zijn uitgesteld. 

20.1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld 
maatschappelijke netwerk

  
Beheren en stimuleren van Europese projecten met cofinanciering met daarbij een stevige lobby voor de cohesiefondsen na 2020

Er wordt meer inzet gepleegd op de lobby voor de cohesiefondsen na 2020. Een aandachtspunt is de mogelijke herziening van het 
commissievoorstel MFK i.v.m. de coronacrisis.

20.1.4.04 Versterken van de samenwerking met Duitsland

  
Evaluatie Drentse Duitslandagenda 2017-2020 en uitwerken voorstel vervolgontwikkeling

De nieuwe Drentse Duitslandagenda is in voorbereiding, de planning is iets vertraagd.

20.1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het 
 ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven

  
Mede mogelijk maken van (vernieuwende) vormen van inwonerparticipatie

Eén van de onverwachte consequenties van de coronacrisis is dat het inwonerparticipatie lastiger maakt en er moet worden gezocht 
naar nieuwe vormen van online participatiemogelijkheden.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

44% 15%

Beleidsresultaten

  
 0 6 27

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Omschrijving Verrekening met 2020 2021 2022 2023 2024

Bijstelling cofinancierings-
reserve Europa

Bijdrage van Cofinancierings-
reserve Europa

-1.644.353 

Totaal   -1.644.353 0 0 0 0

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 8.072.246 ● Baten -19.640

● Realisatie 3.530.158 ● Realisatie -2.915

11



PROGRAMMA 2

 
Stad en platteland:  
ruimte bieden en  
richting geven

Highlights

Dit jaar is de pilot Avebe gestart. Hierin wordt samen met de gemeente Aa en Hunze, de gemeente Borger-Odoorn, 
waterschap Hunze en Aa’s en het bedrijf Avebe geoefend met de Omgevingswet. In de pilot kunnen de deel  nemers 
ervaren hoe men, binnen het bestemmingsplan, de revisievergunning en de watervergunning, kan omgaan met 
bijvoorbeeld burgerparticipatie, samenwerking met overheidsorganisaties, digitale aspecten, inhoudelijke aspecten 
(bijvoorbeeld geluidsnormen) en veranderende bevoegdheden onder de Omgevingswet.

Samen met de noordelijke partneroverheden wordt toegewerkt naar een NOVI-Omgevingsagenda Noord-
Nederland. Deze agenda moet een brugfunctie vervullen tussen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de 
Regionale Omgevingsvisies enerzijds en tussen de verschillende (sectorale) Rijk-Regio-trajecten anderzijds. Op 
3 maart zijn in een werksessie te Coevorden de belangrijkste opgaven in kaart gebracht voor de thema’s energie, 
klimaatadaptatie, sterke, gezonde en bereikbare steden en regio’s, duurzaam economisch groeipotentieel en 
toekomst bestendig landelijk gebied. Dit heeft geleid tot een contour van de Omgevingsagenda die op 11 juni 
onderwerp van gesprek is geweest in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving tussen Rijk en regio. De planning is om 
de Omgevingsagenda Noord Nederland eind 2021 vast te stellen.

In het kader van de op te stellen Drentse Woonagenda zijn, in samenwerking met woningcorporaties, marktpartijen 
en gemeenten, de voorbereidingen gestart voor een gezamenlijke aanpak van de woningmarkt. Zodra de corona-
crisis dit mogelijk maakt wordt gestart met een lobby gericht op mogelijkheden voor herstructurering en afschaf-
fing verhuurderheffing.

In maart is voor alle gemeenten van Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel een bijeenkomst georganiseerd 
over de Dienstenrichtlijn en plancapaciteit. Op de goed bezochte bijeenkomst werd kennis over detailhandelbeleid 
gedeeld.

Binnen het deelprogramma Bargerveen (Programma Natuurlijk Platteland) heeft na jaren voorbereiding op 11 juni 
de aktepassering van de landinrichting Nieuw Schoonebeek plaatsgevonden. Hiermee is 220 hectare voor de buffer 
Zuid op de juiste plaats toegedeeld om ingericht te kunnen worden.

IVN heeft in opdracht van Drenthe een lespakket over biodiversiteit ontwikkeld; deze ‘BIJ-les’ is inmiddels gereed 
en vindt gretig aftrek bij Drentse scholen. Het uitrollen van het lespakket gaat samen met vergroening van school-
pleinen.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Evaluatie Retailagenda Drenthe gedeeld met PS.
• Ronde langs gemeenten om opbrengst Binnenstadsfonds te bespreken en projecten te bezoeken.
• Subsidie verleend voor digitale winkelstraten in Drenthe.
• Vijf gemeenten gestart met aanvraag subsidie Impuls Volkshuisvesting.
• Veel belangstelling voor subsidieregeling ‘Groene Bewonersinitiatieven’, budget bijna helemaal ingezet.
• Onderzoek ‘De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen  

Noord-Nederland.
• Onderzoek naar biologische strokenteelt bij proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond.

Knelpunten
• Invoering Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2022. Ondertussen wordt Provinciale Omgevingsverordening in lijn 

gebracht met Omgevingswet (in overleg met gemeenten).

Kenniscentrum akkervogels en Landschapsbeheer doen onderzoek naar kuikenoverleving bij wulpen. De resultaten 
worden benut voor verdere bescherming van akker- en weidevogels. Er zijn middelen beschikbaar gesteld om in 
2020 de akker- en weidevogelbescherming voort te zetten. Vrijwilligers konden in het veld nog gewoon de nest -
beschermingsactiviteiten uitvoeren. Binnen het streekbeheer is i.v.m. het broedseizoen de periode tot half maart de 
drukke periode, daarna worden geen onderhoudswerkzaamheden in de natuurterreinen uitgevoerd. De invloed van 
de coronacrisis op de werkzaamheden is daardoor beperkt geweest.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

De coronacrisis heeft tot nu toe nog geen effect gehad op de ruimtelijke planvorming van gemeenten. Het 
vooroverleg met de gemeenten verloopt goed en de plannen hebben in het eerste half jaar van 2020 geen 
aanleiding gegeven tot provinciale zienswijzen. Wat opvalt is dat er, na de vele plannen voor zonneparken in de 
afgelopen jaren, in de eerste helft van 2020 nauwelijks nieuwe plannen voor zonneparken aan ons zijn voorgelegd.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

  
Minimaal 5.000 vrijwilligers voor natuur en landschapsbeheer waaronder streekbeheer

Door de beperkingen vanwege de aanpak van het coronavirus hebben vrijwilligers minder activiteiten ondernomen dan normaal. 
Wanneer vrijwilligers alleen konden werken, konden ze zelf beslissen of ze aan het werk wilden. Veel vrijwilligers zitten in een risico-
volle leeftijdscategorie en hebben ervoor gekozen om even niets te doen.

20.2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

  
Uitvoering geven aan wettelijke taken Wet natuurbescherming

Door de PAS-uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 hebben we vergunningaanvragen voor het onderdeel stikstof (gebieds-
bescherming) niet kunnen beoordelen, tot het in werking treden van nieuwe beleidsregels op 13 december jl. Vanaf het moment dat 
nieuwe beleidsregels in werking zijn, zijn initiatiefnemers van lopende aanvragen gevraagd hun aanvragen aan te passen aan de 
nieuwe regels. Dit vraagt de nodige tijd en overleg en daarbij komen ook nieuwe aanvragen binnen. Naast agrarische aanvragen, 
worden nu ook meer industriële aanvragen en aanvragen voor woningbouw ingediend. Tezamen zorgt dit voor een grote werk -
voorraad, waar extra personeel op is en moet worden ingezet. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met grote handhavings-
verzoeken tegen onder andere het bemesten en beweiden van vee, maar ook tegen vergunningen van biovergistinginstallaties. 
De overige onderdelen van de Wet natuurbescherming (houtopstanden en soortenbescherming) worden volgens verwachting en 
planning uitgevoerd.

20.2.3.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van 
steden en dorpen

  
Interbestuurlijk toezicht (IBT) aangaande huisvesting van statushouders en de gemeenten stimuleren de taakstelling te realiseren

Vanwege de impact van de coronacrisis heeft de taakstelling vertraging opgelopen. Extra aandacht is voorzien om vanuit de rol als 
toezichthouder de huisvestingsketen weer op gang te helpen komen.

20.2.3.04 Juiste functie op de juiste plek

  
Monitoren, uitvoeren en doorontwikkeling Omgevingsvisie en eventueel aanpassing Provinciale Omgevingsverordening

M.b.t. monitoring: bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie Drenthe is afgesproken om de werking van het beleid te gaan 
monitoren. Voor de meeste thema’s zijn voldoende data beschikbaar om het beleid te monitoren. Voor de kernkwaliteiten landschap 
en cultuurhistorie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een geschikte methodiek voor dataverzameling en beoordeling. Voor de 
thema’s robuuste natuur en robuust landbouwsysteem wordt gezocht naar een manier om de grote hoeveelheid beschikbare data in 
te zetten voor strategische monitoring.

20.2.5.01 Behoud en bevorderen van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het duurzaamheidsbewustzijn 
in Drenthe

  
Organisatie publieksevenement met thema duurzaamheid

Er kunnen op dit moment geen evenementen worden georganiseerd. Er wordt naar een passende oplossing gezocht.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

32% 48%

Beleidsresultaten

  
 0 8 110

Status Omschrijving

20.2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en OD-G

  
Uitvoeringsprogramma van de OD-G conform de Noordelijke Maat voor vergunningverlening en toezicht voor de BRZO en RIE4 
bedrijven

Momenteel voert de OD-G alleen het toezicht en handhaving uit op activiteiten waarbij sprake is van mogelijke onherstelbare milieu-
schade. Voor calamiteiten en piketmeldingen is de RUD bereikbaar en inzetbaar. Als fysieke aanwezigheid noodzakelijk wordt geacht, 
wordt dit uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

  
Uitvoeringsprogramma van de RUDD conform de Drentse Maat voor vergunningverlening en toezicht

De RUD voert op dit moment alleen het toezicht en handhaving uit op activiteiten waarbij sprake is van mogelijke onherstelbare 
milieuschade. Voor calamiteiten en piketmeldingen is de RUD bereikbaar en inzetbaar. Als fysieke aanwezigheid noodzakelijk wordt 
geacht, wordt dit uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

20.2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond

  
Onthulling Aardkundig Monument

Uitgesteld.

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies (zie ook prog.6) 0 3.487 7.705 12.541 23.099

Totaal 0 3.487 7.705 12.541 23.099

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Omschrijving Verrekening met 2020 2021 2020 2023 2024

Bijstelling Subsidieregeling kwaliteits  - 
impuls natuur en landschap (SKNL) 
2020

Bijdrage van reserve 
natuurbeleid

-5.085.000      

Vegetatie onderzoek Drentsche Aa Bijdrage van reserve 
natuurbeleid

-40.000      

Totaal   -5.125.000 0 0 0 0

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 112.010.640 ● Baten -26.075.814

● Realisatie 35.372.338 ● Realisatie -12.505.280
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PROGRAMMA 3

 
Regionale economie en  
werkgelegenheid:  
kansen benutten

Highlights

Op 2 juli zijn de afspraken over de MKB-deal ‘Drenthe: samen naar een sterker, slimmer en groener MKB’ onder-
tekend. Deze deal levert een extra Rijksbijdrage van 400.000 euro op om Drentse ondernemers te ondersteunen 
op het vlak van digitalisering, internationalisering en innovatie. De uitvoering van de MKB-deal vindt plaats binnen 
het bestaande Drentse MKB-loket Ik Ben Drents Ondernemer, waarmee nu nog meer Drentse MKB’ers vanuit één 
centraal punt geholpen kunnen worden.

De Universiteit van het Noorden is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit (RUG) en de drie 
Hogescholen (NHL Stenden, Hanzehogeschool, van Hall Larenstein). Een van de eerste resultaten uit deze samen-
werking is een kennisagenda, die met de provincie en andere stakeholders wordt opgesteld. De vorming van 
een campus in Emmen is voor Drenthe één van de speerpunten. Er zal in de tweede helft 2020 een voorstel aan 
Provinciale Staten worden voorgelegd, waarbij de kennisagenda wordt vertaald in een investeringsagenda en 
concrete acties. 

De campagne ‘Op weg naar 100% Circulair Noord-Nederland’ is van start gegaan. In het kader van ‘Drenthe Woont 
Circulair’ zijn bedrijvenconsortia hun circulaire innovatietrajecten met de acht Drentse woningcorporaties gestart. 
Het initiatief staat landelijk in de belangstelling.

In heel Drenthe zijn of worden breedbandnetwerken aangelegd. Hiermee heeft nagenoeg iedereen de beschikbaar-
heid over snel internet. Technologische ontwikkelingen, onder meer op het gebied van 5G, worden gevolgd en waar 
mogelijk gestimuleerd.

De Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) is in april door de noordelijke colleges van GS 
voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling volgt naar verwachting in het najaar van 2020 als het Operationeel 
Programma voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt vastgesteld en vervolgens wordt 
ingediend bij de Europese Commissie.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

De coronacrisis heeft een forse impact op de economie. De lockdown heeft ook in de provincie Drenthe geleid 
tot verstoring van productieprocessen, vraaguitval en een daling van zowel het producenten- als consumenten-
vertrouwen in de eerste maanden van 2020. Hoe groot de economische schade zal zijn, is nu nog niet vast te 
stellen. Dit is sterk afhankelijk van de duur en intensiteit van de coronacrisis. Wat wel duidelijk is, is dat vrijwel 
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Samen met partners wordt gewerkt om aandeel van medicijnresten in water te verminderen.
• Noordelijke samenwerking ‘Leven Lang Ontwikkelen’ krijgt steeds meer vorm.
• Werkgelegenheidsproject ‘EGF project voor de Bankensector’ succesvol afgerond.
• ‘Economische Koers Drenthe 2020-2023’ vastgesteld.
• Honorering eerste vier projecten subsidieregeling ‘Slimme demonstratiefabrieken Drenthe’.

Knelpunten
• Gevolgen coronacrisis voor Drentse economie.

alle sectoren in meer of mindere mate worden geraakt door deze crisis en dat de Drentse economie zich – in ieder 
geval tijdelijk – zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.

De coronacrisis benadrukt de urgentie van digitaal ondernemerschap. Hierop wordt inmiddels extra ingezet. Onder 
andere door de verbreding van de inzet van Ik Ben Drents Ondernemer met het onderdeel spoeddigitalisering 
en door de inzet op digitale winkelstraten. De IT Hub in Hoogeveen wordt gerealiseerd en in samenwerking met 
MBO en HBO instellingen in Drenthe wordt toegewerkt naar MKB werkplaatsen Digitalisering. Hiervoor wordt een 
subsidie verzoek ingediend bij het ministerie van EZK. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe wordt ingezet op 
het bevorderen van het ondernemersklimaat door het goed opleiden van personeel, het benutten van kansen van 
digitalisering en datagebruik en het stimuleren van een sterke samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en 
overheid.

Ook het Programma Vitale Vakantieparken (VVP) heeft te kampen met de huidige coronacrisis. De ondernemers-
adviseur binnen VVP is bijvoorbeeld tijdelijk ingezet voor Ik ben Drents Ondernemer, het provinciale informatiepunt 
voor vragen van ondernemers m.b.t. de corona-aanpak. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze vanuit het 
programma VVP een (financiële) bijdrage kan worden geleverd aan ondernemers van vakantieparken om tot een 
heroriëntatie van hun toekomstige bedrijfsvoering te komen.

Op 29 mei 2020 is het ‘Snelloket vrijetijdseconomie’ opengegaan. Via deze regeling kunnen ondernemers in de 
horeca en de verblijfs- en dagrecreatie subsidie aanvragen voor corona-aanpassingen.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.3.1.02 Profilering van Drenthe als groene economische provincie (circulair én biobased)

  
Realisatie van een groot internationaal event (Sustainable Plastics Expo Emmen)

Het event stond gepland voor begin april, maar kon geen doorgang vinden. Er wordt gekeken naar een geschikt moment later dit jaar 
of in 2021.

20.3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen

  
Ontwikkeling Europa Agenda

De totstandkoming van de Europa Agenda heeft vertraging opgelopen.

20.3.4.04 We werken daar waar het meerwaarde biedt, samen met de noordelijke provincies en steden, de Regio 
Groningen-Assen, Regio Zwolle, Dutch TechZone

  
Uitvoeren Drenthe 4.0. De energietransitie benutten als kans.

Drenthe 4.0 wordt niet zozeer programmatisch uitgerold, maar gebruikt als argumentatie voor steun van het rijk. De aandacht is nu 
vooral gericht op GZI Next in Emmen als voorbeeld voor energy hubs.

20.3.5.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

  
Bevorderen praktijkopleidingsplaatsen (bouw en installatie) o.a. via de regeling Instandhoudingen monumenten en beeldbepalende 
bouwwerken

Er zijn weinig of geen leerlingen beschikbaar (tekort aan vaklieden). De praktijkopleidingsplaatsen zijn er als gepland, maar de 
leerlingen om het vak in de praktijk te leren niet.

  
In samenwerking met sociale partners starten wij een eerst pilot gildeleren/meester-gezel in de kansrijke sectoren horeca en techniek

Door de gevolgen van de coronamaatregelen is het in de eerste maanden van dit jaar niet mogelijk geweest hierop actief te worden.

20.3.6.01 Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst

  
Het provinciale arbeidsmarktbeleid ondersteunt/versterkt de regionale samenwerking tussen sociale partners en brengt hiertoe 
minimaal twee keer per jaar actoren samen die een rol spelen op de Drentse arbeidsmarkt

Het organiseren van bijeenkomsten is momenteel niet mogelijk.

20.3.8.01 Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen

  
Evenementen of passende Tv-programma’s ondersteunen om de zichtbaarheid van Drenthe te vergroten.

Evenementen en de opnames van het volgende seizoen zijn Boomhut XXL uitgesteld. Er wordt actief met initiatiefnemers meegedacht 
om per activiteit te komen tot vervolgstappen op maat.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

27% 4%

Status Omschrijving

20.3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod

  
Verbeteren van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie (programma Vitale Vakantieparken Drenthe)

De operationalisering van het programma Vitale Vakantieparken begint steeds meer vorm te krijgen. In verschillende gemeenten wordt 
actief gewerkt aan het transformeren van parken, waarbij in toenemende mate aandacht wordt besteed aan het in kaart brengen van 
de achterliggende sociale problematiek. Met de gemeenten Tynaarlo, De Wolden, Hoogeveen en Westerveld is een start gemaakt met 
de planontwikkeling voor ‘flexwoningen’. 
Daarnaast is het Recreatie Excellentie programma ontwikkeld (medio dit jaar operationeel). Dit is bedoeld om bedrijven met potentie 
en ambitie om tot het topsegment te gaan behoren financieel te ondersteunen bij toekomstige investeringen. De effecten van dit 
programma zullen eerst de komende jaren zichtbaar worden.

20.3.9.03 Drenthe heeft een divers aanbod van onderscheidende fietsevenementen

  
Fietsevenementen (tijdelijk) ondersteunen met subsidies gekoppeld aan advies gericht op de toekomst bestendigheid van het evenement

Veel evenementen zijn geannuleerd en/of worden verplaatst. Subsidies zijn in overleg met de organisatoren aangepast aan gemaakte 
kosten. Het is nog onduidelijk in hoeverre organisatoren in staat zijn om de voorbereidingen van een volgende editie op te pakken, dit 
biedt wellicht kansen om (noodzakelijke) veranderingen door te voeren.

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool -11.546 -11.546 -11.546 -11.546 -11.546

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen 
Economie

37.877 0 0 0 0

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 -27.250 -57.941 -89.276 -119.746

Ramen huuropbrengsten Health Hub Roden 246.000 246.000 246.000 246.000 246.000

Totaal 272.331 207.204 176.513 145.178 114.708

Beleidsresultaten

  
 0 9 71

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 24.508.119 ● Baten -4.137.659 

● Realisatie 6.709.473 ● Realisatie -184.431
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PROGRAMMA 4

 
Mobiliteit en  
bereikbaarheid:  
slim en veilig

Highlights

In februari is de nieuwe voetgangerstunnel onder het spoor van station Coevorden geopend. De tunnel maakt 
onderdeel uit van de herinrichting van het stationsgebied en verbindt de binnenstad van Coevorden met de wijk 
Holdert. Begin 2021 is de herinrichting gereed.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Het aanbod van het openbaar vervoer is ondanks de corona-crisismaatregelen op peil gebleven, zodat mensen met 
cruciale beroepen met het openbaar vervoer naar het werk konden reizen. Ook zijn de bussen, treinen, stations en 
haltes intussen ‘coronaproof’ gemaakt. Tussen het Rijk en ov-autoriteiten (vervoerders en concessieverleners) zijn 
afspraken gemaakt over compensatie van de misgelopen reizigersopbrengsten door het Rijk (beschikbaarheids-
vergoeding).
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Ondertekening overeenkomsten aanleg deeltrajecten doorfietsroute Assen-Groningen (Groene As) met gemeenten 

Assen en Tynaarlo.
• Voortgang realisatie verdubbeling N34 Emmen-Coevorden.
• Vaststelling en inspraak concept ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen-De Punt’.
• Bestuurlijke afspraken met gemeente Meppel over aanpassing aansluitingen rondweg Meppel/N375.

Knelpunten
Gevolgen coronacrisis:
• aantal OV-reizigers sterk gedaald
• gebruik van Groningen Airport Eelde sterk afgenomen.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

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

  
Aanbesteding en voorbereiding aansluiting Klijndijk en Odoorn Noord

De bestaande aansluitingen Odoorn en Emmen-Noord moeten aan de openbaarheid worden onttrokken. Deze procedure is vertraagd
door de coronacrisis. Het definitieve besluit voor onttrekking wordt na het zomerreces voorgelegd aan de Staten. Daarna wordt de
aanbestedingsprocedure gestart. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om het proces te kunnen versnellen.

  
Uitvoering reconstructie Norgervaart (N373) in samenwerking met gemeente Assen, Noordenveld en Midden-Drenthe

Tot nu toe is er geen oplossing voor de stikstofproblematiek, maar recente nieuwe ontwikkelingen lijken hoopvol. Hierdoor kan het 
Provinciaal Uitvoeringsplan waarschijnlijk alsnog in 2020 worden vastgesteld, waarna de uitvoering in 2021 van start kan gaan.

  
Aanbesteding Transferium De Punt na vaststelling bestemmingsplan door gemeente Tynaarlo

Vanwege de stikstofproblematiek is de planologische procedure nog niet afgerond. De aanbesteding wordt opgestart zodra het 
bestemmingsplan is vastgesteld.

20.4.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

  
Doorontwikkeling van GAE, wat betreft nieuwe verbindingen (scenario toegangspoort Noord-Nederland), bedrijfsvoering, duurzaam-
heid en governance

Naar aanleiding van het wegvallen van hub-verbindingen en gevolgen van de coronacrisis, werken de directie en RvC, in opdracht van 
de aandeelhouders, aan toekomstscenario’s.

  
Voorbereiding uitvoering van het project ‘Uitbreiding opstelcapaciteit Emplacement Emmen’ ten behoeve van spitstreinen tussen 
Emmen en Zwolle

Het ontwerp is verder uitgewerkt, inclusief een nieuwe kostenraming. Deze ligt fors hoger dan het beschikbare budget. Op dit moment 
wordt de kostenraming door ProRail nogmaals onderzocht.

  
Uitvoering van de realisatie spoorboog Hoogeveen

De realisatie van de spoorboog Hoogeveen is een project van het Ministerie van I&W. Omdat in 2021 geen 16-daagse  treinvrije 
periode beschikbaar is, loopt de oplevering een jaar vertraging op (van 2021 naar 2022). Daarnaast moet er mogelijk een 
onteigenings     procedure voor de grondverwerving worden gestart, waardoor een extra jaar vertraging dreigt. In dat geval is de 
indienststelling van de spoorboog in 2023.

20.4.1.05 Zorgen voor schone en aantrekkelijke inrichting rond de provinciale wegen

  
Er is een provinciaal plan van aanpak Eiken Processie Rups

Na overleg met de Drentse gemeenten bleek er onvoldoende draagvlak te zijn voor een provinciaal plan van aanpak Eiken Processie 
Rups. Er is wel een beleidskader en, waar dit meerwaarde heeft, wordt er op operationeel gebied samengewerkt.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

63% 33%

Status Omschrijving

20.4.3.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie ‘Samen 
richting Nul verkeersslachtoffers!’

  
Afstemming met OM, Politie en wegbeheerders over handhaving

Het overleg Noord-Nederland heeft niet plaatsgevonden. Bij het OM wordt een lage prioritering op verkeershandhaving ervaren, wel 
is er lokaal afstemming met basisteams van de politie. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen in het kader van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid om meer in te zetten op verkeershandhaving.

20.4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud)

  
Bruggen en sluizen worden bediend op de vastgestelde tijden

De opening van het vaarseizoen verplaatst van 1 april naar 29 mei. Tot 29 mei is het winterregiem aangehouden, d.w.z. bediening op 
afspraak.

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening voor beheer 
en onderhoud

14.661

Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen -889 -889 -889 -889 -889

Totaal 13.772 -889 -889 -889 -889

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves
 

Omschrijving Verrekening met 2020 2021 2022 2023 2024

Bijstelling afschrijving n.a.v. 
jaarrekening 2019 investeringen 
Verkeer en vervoer

Bijdrage aan reserve 
Investeringen Verkeer en 
Vervoer

932.613  

Bijstelling afschrijvingslasten 
Verkeer en vervoer

Bijdrage aan reserve 
Investeringen Verkeer en 
Vervoer

  40.893 17.091 17.091 17.091

RSP Dekking Mobiliteitsfonds Bijdrage aan Reserve Regio 
Specifiek Pakket

4.875.517 8.645.708 2.100.000

Totaal 5.808.130 8.686.601 2.117.091 17.091 17.091

Beleidsresultaten

  
 1 8 56

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 61.903.940 ● Baten -8.437.666

● Realisatie 39.122.893 ● Realisatie -2.765.181
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Financiële afwijkingen investeringskrediet

Object Netto krediet Vermeerdering Vermindering Netto krediet  
na wijziging

Toelichting

OV-halte Westlaren/ 
fietsenstalling

450.750 134.280 -134.280 450.750 Een eerder ontvangen bijdrage wordt met deze 
 wijziging begroot. 

Maatregelen spoor 
Zwolle-Emmen

1.327.105 -19.200 1.307.905 Een bijdrage van Prorail wordt met deze wijziging 
begroot.

Leek/Roden; strekken 
buslijn

921.128 109.309 1.030.437 Om te kunnen voldoen aan de lopende toezeggingen 
is in de Voorjaarsnota een deel van het krediet 
omgezet naar subsidie. Er resteert een tekort van 
€ 109.309. 

N386, rotonde 
Tynaarlo

743.590 198.000 -110.000 831.590 De kosten vielen hoger uit door grondaankopen, 
inrichtingsmaatregelen en een aansluiting met het 
sportterrein. De meerkosten vonden deels plaats 
aan infra van de gemeente Tynaarlo en deels aan 
onze eigen infra. We stellen daarom voor het 
krediet te verhogen met totaal € 198.000; daarvan 
kan € 110.000 in rekening gebracht worden bij de 
gemeente Tynaarlo. 

N373, wegvak 
Norgerbrug-Huis ter 
Heide, incl. Domeinweg 
en Koelenweg

1.725.079 716.082 -716.082 1.725.079 Het rijk heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van 
€ 716.082 voor bermmaatregelen. Het krediet en 
de inkomsten op dit krediet worden met dit bedrag 
aangepast. 

N375 Duurzaam Veilig 
inrichten

1.281.938 205.000 1.486.938 De raming voor het project moet worden verhoogd 
omdat in een eerdere fase ook kosten zijn gemaakt 
voor dit project. Daarnaast was geen rekening 
gehouden met directe loonkosten, die ook een onder-
deel van het project vormen. 

Transferium De Punt, 
fase 1

2.187.798 10.362.984 -6.150.000 6.400.782 De twee kredieten (prestatie 6313010 en 6317008) 
voor het Transferium De Punt worden samengevoegd. 

Transferium De Punt, 
incl. Haarlemmermeer-
aansluiting

4.212.984 -10.362.984 6.150.000 0 De twee kredieten (prestatie 6313010 en 6317008) 
voor het Transferium De Punt worden samengevoegd. 

N34, rondweg Emmen 
aansl. West

16.695.045 -744.127 15.950.918 De RSP bijdrage van de gemeente Emmen is te laag 
opgenomen en moet worden verhoogd met € 744.127.

N391, aansluiting 
Roswinkel

6.042.285 -2.211.922 3.830.363 Het project veilige inrichting N391 wordt gerealiseerd 
in drie deelprojecten: aansluiting N366 en de aanslui-
tingen Emmerschans en Roswinkel. De aansluitingen 
Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. Het voordelig 
saldo op het project Roswinkel wordt begroot op 
€ 2.211.922.   
We stellen voor om dit binnen het project veilige 
inrichting N391 in te zetten voor het verhogen van de 
kredieten voor de aansluiting met de N366 met een 
bedrag van € 1.735.864 en een bedrag van € 476.058 
voor de aansluiting Emmerschans. 

N34, verdubbeling 
Holsloot - Coevorden

22.656.355 -3.771.324 18.885.031 Projecten N34 verdubbeling Holsloot en N34 
 verdubbeling Emmen-West horen bij elkaar 
( verdubbeling N34 Emmen-Coevorden). Na de 
 aanbesteding bleek dat het oorspronkelijke uitgangs-
punt voor de kostenverdeling (1/3 om 2/3) anders lag 
en de afzonderlijke projecten anders moesten worden 
gedefinieerd hetgeen tot een andere kostenverhouding 
leidt (2/5 om 3/5).  
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Object Netto krediet Vermeerdering Vermindering Netto krediet  
na wijziging

Toelichting

N34, verdubbeling 
Emmen-West -  
aansluiting N381

11.228.676 3.771.324 15.000.000 Projecten N34 verdubbeling Holsloot en N34 verdub-
beling Emmen-West horen bij elkaar (verdubbeling 
N34 Emmen-Coevorden). Na de aanbesteding bleek 
dat het oorspronkelijke uitgangspunt voor de kosten-
verdeling (1/3 om 2/3) anders lag en de afzonderlijke 
projecten anders moesten worden gedefinieerd 
hetgeen tot een andere kostenverhouding leidt (2/5 
om 3/5).  

N391, aansluiting met 
N366 (Ter Apel)

712.243 630.675 1.105.189 2.448.107 Het project veilige inrichting N391 wordt gerealiseerd 
in drie deelprojecten: aansluiting N366 en de aanslui-
tingen Emmerschans en Roswinkel. De aansluitingen 
Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. Het voordelig 
saldo op het project Roswinkel wordt begroot op 
€ 2.211.922. De kosten voor het deelproject aanslui-
ting N366 moeten door meerkosten worden verhoogd 
met € 630.675 en de begrote inkomsten moeten 
worden verlaagd met € 1.105.189 doordat begrote 
inkomsten van derden te hoog zijn ingeschat.  
We stellen voor om het krediet te verhogen met 
€ 1.735.864. Dit is een deel van het voordelig saldo op 
deelproject Roswinkel.

N391, aansluiting 
Emmerschans

4.703.151 476.058 5.179.209 Het project veilige inrichting N391 wordt gerealiseerd 
in drie deelprojecten: aansluiting N366 en de aanslui-
tingen Emmerschans en Roswinkel. De aansluitingen 
Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. Het voordelig 
saldo op het project Roswinkel wordt begroot op 
€ 2.211.922.  
We stellen voor om het krediet voor de aansluiting 
Emmerschans te verhogen met € 476.058. Dit is een 
deel van het voordelig saldo op deelproject Roswinkel.  

Voormalige 
Rijksluchtvaartschool 
(RLS) 1957 
Bouwkundig

1.308.694 -247.421 1.061.273 De kosten voor de bouwkundige aanpassingen aan 
de voormalige Rijksluchtvaartschool vielen lager uit 
dan begroot. We stellen voor het restant krediet toe te 
voegen aan het krediet voor de installaties. 

Voormalige 
Rijksluchtvaartschool 
(RLS) 1957 
Installaties

564.030 247.421 811.451 De kosten voor de aanpassingen aan installaties van 
de voormalige Rijksluchtvaarschool waren hoger 
dan begroot. Het krediet wordt aangevuld met het 
overschot van het krediet op het bouwkundig deel. 

DHV Dieversluis 
vervanging deuren

209.353 80.000 289.353 Door een hogere aanneemsom en meer personele 
kosten dan gepland wordt het project circa € 80.000 
duurder dan geraamd. We stellen voor het krediet op 
te hogen met € 80.000 en dit te dekken uit Krediet 
Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en 
duikers (2026-2030)

Vervanging kunst-
werken WK diverse 
bruggen en duikers 
(2026-2030)

3.674.564 -80.000 3.594.564 De hogere kosten van het project Dieversluis worden 
ten laste van dit krediet gebracht. 

Financiële afwijkingen investeringskrediet
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PROGRAMMA 5

 
Klimaat en energie:  
op zoek naar ruimte  
en draagvlak

Highlights

Samen met inwoners, corporaties, gemeenten, belangenorganisaties, netwerkbedrijven en gemeenten is de concept 
Regionale Energiestrategie opgesteld en in april opgeleverd.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Geen.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Aanschaf vier waterstofauto’s voor dienstreizen medewerkers.
• Start bouw grootste zonnepark van Nederland in Nieuw-Buinen (100 MW).
• Dankzij provinciale subsidie is begonnen met 5 waterstofvulpunten.
• Agenda Energietransitie voor komende periode vastgesteld.
• Marktconsultatie gestart voor slimme oplossingen netcapaciteitsbeperkingen zonnepanelen bij VV Nieuw Buinen.

Knelpunten
• Geen.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Geen
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

9%

Beleidsresultaten

  
 0 0 19

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 8.417.148 ● Baten 0

● Realisatie 751.106 ● Realisatie 0

Geen
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PROGRAMMA 6

 
Levendig en sociaal:  
gezond, gelukkig  
en veilig

Highlights

In het licht van 75 jaar bevrijding werden bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork van 22 tot en met 27 januari 
alle 102.000 namen voorgelezen van de Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland 
werden gedeporteerd en vermoord.

Poppunt Drenthe (www.poppuntdrenthe.nl) is online doorgegaan met zijn activiteiten. Wekelijks worden actuele 
onderwerpen besproken omtrent popmuziek in Drenthe. Per livestream uitzending zijn er 2 gasten, daarnaast is 
er een muzikant en/of band uit Drenthe aanwezig. Daarnaast is de coaching van talenten van Popsport digitaal 
voortgezet. De jonge talenten die geprogrammeerd stonden op de ‘Welcome to the playground stage’ van het 
Bevrijdingsfestival hebben een digitaal podium gekregen.

Op de Drents-Friese grenspaal 25 bij Allardsoog is het Drentse wapenschild (terug)geplaatst. Deze grenspaal 
had wel een Fries en Gronings schildje, maar het Drentse schildje ontbrak de laatste jaren. Het schild is opnieuw 
ontworpen en gegoten.

Dankzij een aankoop van de provincie Drenthe beschikt Monumentenwacht Drenthe over de ANWB-bordjes 
‘Provinciaal Monument’ met het Drentse wapenschildje. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de eigenaren 
van een Provinciaal Monument in Ruinerwold.

Om de pijn van de afgelasting van de Dutch TT Assen en van alle festiviteiten daaromheen te verzachten, stelde het 
Drents Archief in de maand juni de TT centraal op hun sociale mediakanalen. Op deze manier kon iedereen volop 
putten uit beeldmateriaal van historische races, volle tribunes en rondjes in het reuzenrad.

Het Drents Archief heeft in de eerste maanden van dit jaar fotomateriaal geleverd aan een verpleeghuis in 
Klazienaveen om het welzijn van ouderen met dementie te bevorderen. Met de fotoboeken, die op basis van het foto-
materiaal zijn gemaakt, werd ingezet op ‘reminiscentie’ (het automatisch oproepen van herinneringen die aansluiten 
bij de belevingswereld van de ouderen). Het materiaal bestond in dit geval uit foto’s van het Klazienaveen van vroeger.

Het netwerk Drentse bibliotheken bezorgde tijdens de sluiting van alle bibliotheekvestigingen duizenden boeken en 
andere materialen bij hun leden met een bezorgservice, afhaalservice en een Bieb-drive. 

Vanuit het vierjarige cultuurprogramma ‘We the North’ hebben het primair en voortgezet onderwijs in de noorde-
lijke provincies een bijdrage gekregen om, met behulp van filmeducatie, de mediawijsheid onder kinderen en 
jongeren te vergroten. Ook het landelijke Filmfonds heeft hiervoor een bijdrage gedaan.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Presentatie ‘Cultuurmonitor 2017-2020 Editie 2’.
• Opening archeologisch beleefpunt Assen ‘De oudste Assenaren’.
• Lancering subsidieregeling Proeftuin Meertaligheid.
• ‘Substanzen/Substances’ (Rosa Loy) aangekocht door Drents Museum.
• Opening eigen artist in residence (Drents Museum).
• European Heritage Label (Europese Commissie) voor Nationaal Gevangenismuseum en Museum de Proefkolonie.
• Lancering nieuwe website www.drentsemusea.nl.
• Indiening aangepast nominatiedossier voor besluitvorming inschrijving Koloniën van Weldadigheid op werelderfgoed-

lijst van Unesco.
• Beeldende kunstproject ‘Toekomstdenken’ met 83 deelnemende kunstenaars.
• In samenwerking met gemeenten lijst van 87 evenementen samengesteld op snijvlak cultuur en vrijetijdseconomie, 

die jaarlijks subsidie ontvangen.

Knelpunten
Meerdere evenementen en bijeenkomsten zijn verplaatst naar 2021, zoals:
• Projecten in gemeente Midden-Drenthe (Culturele Gemeente 2020).
• Into Nature 2020.
• De jaarlijkse vergadering van het Unesco Werelderfgoedcomité, en daarmee van besluitvorming over inschrijving van 

de Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Vanaf september 2019 is, in nauwe samenwerking met alle Drentse gemeenten en maatschappelijke  organisaties, 
gestart met het opstellen van de sociale agenda 2020-2024. Conform planning is de sociale agenda (inclusief 
werkplan 2020) op 1 juli 2020 in PS vastgesteld. De sociale agenda staat voor integraliteit, vernieuwing en 
samenwerking rond maatschappelijke opgaven. De sociale agenda wil meer specifiek de samenwerkingsrelatie met 
gemeenten versterken. De sociale agenda kiest uitdrukkelijk voor een aanpak waarin de provincie de maatschappe-
lijke opgaven helpt te realiseren door anderen te ondersteunen (faciliteren, initiëren, samenbrengen), door kennis 
te vergroten en te delen en door innovaties en experimenten mogelijk te maken.

De sociale agenda is opgavegericht en volgt daarin hoofdzakelijk de opgaven van anderen. Ook is de agenda 
flexibel en dat betekent dat de opgaven in de loop van de uitvoeringsfase kunnen worden bijgesteld. Er is gekozen 
voor flexibiliteit om steeds maximaal te kunnen inspringen op de veranderende werkelijkheid. Op dit moment is 
nog niet duidelijk welke gevolgen de coronacrisis en de te verwachten economische crisis zal hebben op de Drentse 
samenleving en haar inwoners. Maar dat er grote gevolgen zullen zijn in het sociaal domein, dat staat vast.
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In juli is de subsidieregeling functieverbreding dorpshuizen opengesteld, waarmee dorpshuizen gestimuleerd 
worden om praktijkexperimenten op te starten om te komen tot functieverbreding op het gebied van zorg, sport en 
bewegen, kunst en cultuur en/of commerciële dienstverlening.

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen 
wordt met vijf jaar verlengd. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock onderzoekt ook de komende vijf jaar de kansen en 
mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden.

Aan de VDG is subsidie verleend voor de uitvoering van een publiekscampagne in het kader van Hartveilig Drenthe. 
Het doel van deze campagne is het vergroten van de overlevingskans van mensen met een hartstilstand in Drenthe.

De provincie draagt bij aan een experiment met betrekking tot positieverbetering van nieuwkomers in de 
gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze.

Het innovatieve food-project ‘Hof van Hooghalen’ is met subsidie ondersteund. Met (food) ontwerpers wordt in dit 
project zichtbaar gemaakt wat innovatieve mogelijkheden zijn bij de teelt, bereiding en verwerking van voedsel. 
Dit in een sociale en educatieve context.

In het project Zomerprogrammering zijn sociaal culturele activiteiten ondersteund voor kinderen in de leeftijd van 
12-18+ in de gemeenten Assen, Hoogeveen en Coevorden. Doel van dit project is om in de zomer, wanneer veel 
culturele en sportactiviteiten tijdelijk zijn stopgezet, toch zinvolle, leuke en leerzame activiteiten mogelijk te maken. 

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Er was grote belangstelling voor het ‘Snelloket cultuur en corona’, twee weken na openstelling eind mei, is het 
plafond van de regeling al bereikt. De bijdragen, met een gemiddeld bedrag van € 2.374, zijn toegekend aan 
21 projecten of instellingen. 
Voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn, is een subsidie van € 25.000 beschikbaar 
gesteld voor de vijf musea van provinciaal belang (Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Gevangenismuseum, 
Hunebedcentrum, Buitenplaats en Proefkolonie). Om de kleine musea in Drenthe te steunen, is een bijdrage van 
€ 1.000 beschikbaar gesteld voor alle 48 musea op de lijst van het Platform Drentse Musea. Momenteel wordt ook 
gewerkt aan een regeling voor de kleine musea voor projectaanvragen in relatie tot corona.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed

  
UNESCO heeft een positief besluit genomen over de toekenning van de Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed

De 44e zitting van het Werelderfgoedcomité van UNESCO, waarop besluitvorming over de Koloniën van Weldadigheid is voorzien, is 
uitgesteld naar een latere datum.

20.6.2.01 Culturele investeringen

  
Verbouwing Café Krul (Drents Museum) is gerealiseerd

De afronding van de verbouwing van de publieksruimte van het Drents Museum staat gepland voor 2020. De werkzaamheden zijn 
momenteel bezig, maar door o.a. meerwerk en hogere constructeurskosten zal het budget met € 200.000 worden overschreden. 
Hiervan wordt € 100.000 gefinancierd door het Drents Museum en € 100.000 door de provincie Drenthe.

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

  
Toonaangevende professionele podiumkunsten (poppodia, projecten, gezelschappen, festivals) zijn, verspreid over de provincie, ondersteund

Veel activiteiten zijn uitontwikkeld en gesubsidieerd in het eerste kwartaal. Het merendeel daarvan zou starten vanaf maart/april. 
Uitvoering van de meeste activiteiten is gestopt vanaf half maart. Geplande activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar of gaan 
niet door (zoals jaarlijkse festivals). Er zijn coulancemaatregelen getroffen voor kosten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling van 
activiteiten die dit jaar niet worden uitgevoerd.

  
Tenminste één grote (theater)productie per jaar in onze provincie

Twee grote producties die zijn gepland en uitontwikkeld: ‘De Bom’ van PeerGroup (Havelterberg) en ‘Aan de Andere Kant - deel III’ 
(Kamp Westerbork). De twee producties zijn uitgesteld en verschoven naar 2021.

  
Er zijn minstens twee kunstobjecten in de openbare ruimte gerealiseerd verspreid over de provincie

Eén van de kunstwerken (Vonkentunnel van Hans Muller) is opgeleverd en onthuld in de voetgangerstunnel bij het station in 
Coevorden. Een tweede kunstwerk (Opgehaalde Herinnering, van Andre Pielage) zou worden onthuld in Wilhelminaoord. Dit is uitge-
steld, maar de verwachting is dat dit nog dit jaar gaat gebeuren.

  
Viering 75 jaar bevrijding in Drenthe in 2020

Opstarten van het programma is voltooid, projecten zijn ontwikkeld i.s.m. gemeenten en subsidies zijn beschikt. Start uitvoering was 
gepland vanaf maart-april. Bijna alle programmering is vanaf half maart uitgesteld en op onderdelen opnieuw gepland voor 2021.

20.6.2.07 Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau

  
Op noordelijke schaal zijn, geografisch verspreid, diverse programma’s uitgevoerd. Bijvoorbeeld talentontwikkeling voor jongeren

Uitvoering van de meeste activiteiten is gestopt vanaf half maart. Geplande activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar.

20.6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen

  
Uitvoering Podium Platteland: producties in dorpen en wijken opgezet met amateurs, professionals en bewoners

Diverse aanvragen voor projecten zijn toegekend. Uitvoering van de meeste activiteiten is gestopt vanaf half maart. Geplande 
 activiteiten zijn doorgeschoven naar volgend jaar of gaan helemaal niet door. Er zijn coulancemaatregelen getroffen voor kosten 
die zijn gemaakt voor de ontwikkeling van activiteiten die dit jaar niet worden uitgevoerd. Daarnaast is voor dit budget een nieuwe 
regeling ontwikkeld in een zgn. snelloket voor kleine projecten die ‘coronaproof’ zijn.

33



AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

61% 27%

Status Omschrijving

20.6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe breed als gebiedsgericht

  
Uitvoering Motie functieverbreding dorpshuizen

De besluitvorming over de middelen voor de subsidieregeling functieverbreding dorpshuizen opgeschort. Daardoor beginnen de 
dorpshuizen later dan gepland met de daadwerkelijke realisatie van de plannen. Voor het overige verloopt het proces goed: van 
de 25 dorpshuizen zijn er nog 20 ‘in de race’. Een enkele uitzondering daargelaten wisten alle dorpshuizen – ondanks de corona-
maatregelen – op tijd een plan in te dienen. Er is een interessante samenwerking gaande tussen gemeenten, maatschappelijke organi-
saties en provincie. Naar verwachting starten de dorpshuizen vanaf de zomer (afhankelijk van goedkeuring middelen door PS) met de 
realisatie van de plannen. Dan worden ook het onderzoek en de monitoring opgestart. Oorspronkelijke planning is einde experimen-
teren: eind 2021. Wellicht moet deze einddatum nog iets verlengd worden i.v.m. latere start.

20.6.3.05 Inclusie en meedoen

  
Versterken van inclusie voor iedereen door extra inspanningen op het gebied van cultuur, onderwijs en sport (Drenthe Beweegt en 
stimuleren van gehandicaptensport)

Er is hard gewerkt aan het hoofdstuk Inclusie/Iedereen doet er toe binnen de sociale agenda, maar dit proces is abrupt afgebroken. 
Intern en met mate online met externen wordt er nog wel doorgewerkt aan verdere invulling en uitvoering (’oud’ beleid/moties) van 
‘Inclusie’, maar de werkzaamheden worden wel belemmerd door de maatregelen. Iets wat nieuw opgestart wordt/moet worden vraagt 
fysiek contact en samenkomen. Er moet nog met veel partijen worden gesproken om de externe ambities verder te brengen. Verder 
zijn de middelen nog niet goedgekeurd; deze zitten in het traject van de VJN en de investeringsagenda. Dit maakt ook dat er op dit 
moment niet veel (meer) kan worden gedaan.

  
Opzetten van projecten en activiteiten in het kader van de Regenboogprovincie

Vanuit bestaand beleid (uitvoering motie) wordt geprobeerd om, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk vorm te geven aan de 
activiteiten. De plus voor Regenboog zit in het hoofdstuk Inclusie in de sociale agenda. Dit traject is vertraagd en ook de verdere 
uitwerking van Regenboogactiviteiten ligt daardoor min of meer stil. In de voorbereidende zin wordt wel gewerkt aan een tweetal 
concrete zaken: Drents Regenboog Symposium in Assen en een langlopende campagne tegen discriminatie/buitensluiting algemeen. 
Een derde activiteit, Drents Regenboog Festival in Emmen is uitgesteld naar 2021. Of het symposium en dus de campagne doorgang 
zal vinden is nog onzeker.

20.6.5.01 Realiseren van goede en bereikbare zorg in Drenthe

  
We geven uitvoering aan het convenant Dementievriendelijk Drenthe

Vanwege de coronacrisis hebben alle convenantpartners hun focus/aandacht op andere zaken liggen. Daarom is besloten 
Dementievriendelijk Drenthe (DVD) op een laag pitje te zetten. Het is de bedoeling dat vanaf september 2020 een start wordt gemaakt 
om te komen tot een convenant ‘Dementievriendelijk Drenthe 2.0’. Centraal hierin de vraag hoe DVD eruit moet zien na de corona-
crisis. Gaat het dan nog steeds om bewustwording en training of liggen de ambities (ook) ergens anders. Door het ‘opschorten’ van 
de uitvoering van het convenant met -zoals het nu lijkt- een half jaar, moeten ook gekeken worden of de einddatum (eind 2022) nog 
haalbaar is of dat verlenging noodzakelijk is.

Beleidsresultaten

  
 0 12 55

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 28.658.465 ● Baten -2.730.926

● Realisatie 17.387.574 ● Realisatie -733.357
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Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies (zie ook prog.2) 0 8.226 29.601 51.904 97.043

Totaal 0 8.226 29.601 51.904 97.043

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2020 2021 2022 2023 2024

Afwikkeling Programma Vitaal 
Platteland

Bijdrage van reserve vitaal 
platteland

-822.485        

Afwikkeling Programma Vitaal 
Platteland

Bijdrage aan reserve vitaal 
platteland

  827.515      

Bijstelling Leader projecten 
2020

Bijdrage van reserve vitaal 
platteland

-87.500        

Bijstelling Leader projecten 
2020

Bijdrage aan Cofinancierings-
reserve Europa

152.500        

Totaal   -757.485 827.515 0 0 0

FINANCIËLE AFWIJKINGEN
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PROGRAMMA 7

Highlights

Medewerkers hebben zich moeten aanpassen aan het werken op afstand en het online voeren van processen. Dit is 
met optimisme en creativiteit opgepakt. Op flexibele wijze is omgeschakeld naar een andere manier van werken.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Subsidieaanvragen en facturen worden zo snel als mogelijk afgewikkeld. Daarnaast zijn er twee snelloketten voor 
het verstrekken van subsidies operationeel en zijn er nog specifieke subsidies, in het kader van corona, aan organi-
saties verstrekt.

Er is volop nagedacht over en gewerkt aan manieren om de bedrijfsvoering en de werkomgeving in de anderhalve-
metersamenleving vorm te kunnen geven. Op basis van inventarisaties zijn hiervoor meerdere scenario’s uitge-
werkt. Vooruitlopend hierop hebben reeds diverse (fysieke) bijeenkomsten online plaatsgevonden. Naast het online 
vergaderen zijn er bijvoorbeeld ook trainingen en opleidingen, sollicitatiegesprekken en inwerktrajecten online 
georganiseerd.

 
Middelen  
en mensen
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Corona schadeclaim Rijk met spoed in IPO-verband voorbereid en ingediend.
• Snelle omschakeling naar soepele omgang met debiteuren en betalingsregelingen (i.v.m. Corona).
• Vlot en in goede samenwerking vele vragen beantwoord, voor een goed verloop van vergaderingen 

Statencommissies.  

Knelpunten
• Intern zijn dit jaar geen managementrapportages aangeleverd bij de directie.
• De productie van het financieel beleid is doorgeschoven, geplande vaststelling is nu eind 2020.
• De actualisatie van de teamplannen voor 2021 gebeurt dit jaar minder uitgebreid.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Geen.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

66%78%

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 194.557.260 ● Baten -404.583.938

● Realisatie 151.054.933 ● Realisatie -265.759.327

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen 
 I & A en B & G

362.295 0 0 0 0

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum (Abdijkerk) 100.000 -2.381 -2.381 -2.381 -2.381

Effecten meicirculaire provinciefonds 1.055.065 104.881 433.202 -1.194.671 2.013.272

Ramen exploitatielasten en onderhoudskosten Health Hub 
Roden

-106.852 -106.852 -106.852 -106.852 -106.852

Stelpost coronamaatregelen middellange termijn -2.500.000        

Totaal -1.089.492 -4.352 323.969 -1.303.904 1.904.039

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2020 2021 2022 2023 2024

Aanvullen saldo Financierings-
reserve t.l.v. Reserve 
investerings agenda

Bijdrage van Reserve 
investerings agenda

-3.180.000 -2.240.000      

Aanvullen saldo Financierings-
reserve t.l.v. Reserve 
investerings agenda

Bijdrage aan Financierings-
reserve

3.180.000 2.240.000      

Leningen LEADER: afdekking 
risico niet aflossen

Bijdrage aan Reserve opvang 
revolverend financieren

22.500    

Totaal   22.500 0 0 0 0

Financiële afwijkingen investeringskrediet  
  

Object Netto krediet Vermeerdering Vermindering Netto krediet  
na wijziging

Toelichting

Drents Museum, 
verbouw Abdijkerk

1.176.888 100.000 1.276.888 Door additionele werkzaamheden in het verbouw-
budget van de Abdijkerk wordt het project circa 
€ 100.000 duurder dan geraamd. Dit wordt gedekt uit 
het budget voor klein onderhoud Drents Museum.

Beleidsresultaten

  
 0 0 34
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PROGRAMMA 8

 
Integrale opgaven 
(Regio Deals)

Highlights

Eind 2019 is de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe goed van start gegaan met de eerste projecten, de eerste 
resultaten voor de regio zijn al geboekt. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele opleiding 
HBO-Verpleegkunde. Ook zijn lokale projecten gestart, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van 
werken om hiervan als regio te kunnen leren. Door te leren van elkaar en samen te werken, wordt het verschil 
gemaakt en gebouwd aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio. Op 9 maart 2020 gaf de staatssecretaris 
van Economische Zaken en Klimaat samen met de leden van de stuurgroep het feestelijke startsein voor de Regio 
Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Om de welvaart in het gebied te verbeteren is € 40 miljoen beschikbaar. Op het gebied 
van wonen, werken en welzijn komen allerlei projecten tot stand. Binnen deze deal werken de gemeenten Aa en 
Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het Rijk samen 
aan het leefbaar en aantrekkelijk maken en houden van de regio voor (toekomstige) inwoners. Dit doen we met 
hart voor de regio samen met onderwijs, ondernemers, zorginstellingen en woningcorporaties.

In de Drents-Groningse Veenkoloniën wordt onder regie van het programmabureau van Agenda voor de 
Veenkoloniën gewerkt aan de gebiedsgerichte aanpak voor Natuurinclusieve Landbouw. De provincies Drenthe en 
Groningen zijn hierbij nauw betrokken. De afgelopen periode is door middel van diverse werksessies input uit het 
gebied opgehaald ten behoeve van het opstellen van een streefbeeld. Bij deze werksessies zijn de partners van 
Agenda voor de Veenkoloniën, Innovatie Veenkoloniën en gebiedspartners, waaronder LTO-afdelingen, betrokken. 
Inmiddels wordt met het project Biodiversiteitsmonitor Veenkoloniën van start gegaan.

Van elkaar leren en kennis delen is onderdeel van de Regio Deal met Noord-Nederland als proeftuin. 
De  ontwikkelde aanpak, kennis en ervaringen worden breed in het noorden en de rest van Nederland gedeeld met 
hulp van een consortium bestaande uit kennis- en onderwijsinstellingen: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen 
UR, Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra college, Nordwin college, Stichting Proefboerderijen Noordelijke 
Akkerbouw en het Kadaster. 

Op 2 oktober 2019 is de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw formeel bekrachtigd op de NatuurTop in 
Groningen. Hiermee is de ambitie vastgelegd om in acht gebieden in Groningen, Fryslân en Drenthe een duurzame, 
natuurinclusieve landbouw te realiseren. Landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel 
van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. Hiermee wil Noord-Nederland 
zich als koploper voor een duurzaam en vitaal platteland op de kaart zetten. Dit wordt gedaan via een gebieds-
gerichte aanpak. De Regio Deal is in gezamenlijkheid tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers uit 
de landbouw- en de natuursector, de wetenschap en de overheid. Tot 2023 is hiervoor € 20 miljoen beschikbaar. 
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

De provincies dragen gezamenlijk € 10 miljoen bij, net als het Rijk. De gekozen gebieden zijn Schiermonnikoog, 
noordelijke Kleischil, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Drents Plateau, Friese veenweide en Friese kleiweide. 
Deze gebieden verschillen sterk van elkaar, maar binnen elk gebied is juist een sterke samenhang van gebieds-
kenmerken, zoals grondsoort, landschap, sociale samenhang en watersysteem.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Veel werkbezoeken/bijeenkomsten, waaronder het werkbezoek van de Raden en Staten in juni, konden niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis. Dit wordt nu georganiseerd binnen de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld 
in kleiner verband of digitaal.

Successen
• 31 projecten gestart, waarvoor € 6.946.025 toegekend.
• Het Rijk toont zich zeer betrokken bij Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
• Deze Regio Deal wordt door het Rijk veelvuldig aangehaald als voorbeeld voor andere Regio Deals in Nederland.
• Het Rijk heeft inmiddels de tweede tranche financiering toegezegd.
• Intensivering samenwerking met betrokken gemeenten, interprovinciaal en het Rijk, niet alleen binnen de thema’s van 

de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.
• In aantal projecten is connectie gemaakt met Duitse partners of wordt gesproken over samenwerking.
• Lunchbijeenkomst over proces Regiodeal NIL (onder andere inhoudelijke aanpak), betrokkenheid van partners en de 

Governance. 

Knelpunten  
• Geen
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Geen.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

0%41%

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Lasten 10.357.825 ● Baten -2.500.000

● Realisatie 4.201.521 ● Realisatie 0

Beleidsresultaten

  
 0 0 1
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PROGRAMMA 9

 
Investeringsagenda  
2019-2023

Highlights

De behandeling van de nieuwe investeringsagenda is verplaatst naar de novembervergadering van PS. 
Na  behandeling en vaststelling worden onder programma 9 (Investeringsagenda 2019-2023) de afwikkeling van de 
oude investeringsagenda en de nieuwe investeringsagenda gerapporteerd.  
In de 5e begrotingswijzing 2020 zijn vooruitlopend op deze behandeling middelen bestemd voor werkkapitaal 
om te starten met het werkplan van de Sociale Agenda. Ook is voor de gevolgen van de coronacrisis voor kleine 
Drentse musea € 500.000 beschikbaar gesteld. De budgetten hiervoor worden tot de vaststelling van de nieuwe 
investeringsagenda gerapporteerd onder programma 6: Levendig en sociaal.

Acties en werkzaamheden n.a.v. coronacrisis

Geen.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
Geen.

Knelpunten
De besluitvorming over de investeringsagenda 2019-2023 is gepland in de PS vergadering van november 2020.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Geen.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Realisatie t/m juni t.o.v. budget

● Baten 0 ● Lasten 0

● Realisatie 0 ● Realisatie 0

Beleidsresultaten

  
 0 0 2

47



 
Meerjarenperspectief

Resultaat Bestuursrapportage 2020

Wij hebben de financiële afwijkingen tot en met juni en de meest recente ontwikkelingen in het lopende boekjaar geïnventariseerd en 
beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen moeten doorwerken in de Begroting 2020 en de nieuwe begroting 2021 tot en met 2024.
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 6e Begrotingswijziging 2020.

Mutaties begroting 2020 2021 2022 2023 2024

Baten en lasten          

Saldo baten en lasten (- = nadeel) 403 9.727.792 2.653.990 -1.078.079 2.155.091

Vereffenen met reserves (- = toevoeging aan reserve) 1.696.208 -9.514.116 -2.117.091 -17.091 -17.091

Stelpost coronamaatregelen middellange termijn -2.500.000        

Per saldo mutatie vrije bestedingsruimte -803.389 213.676 536.899 -1.095.170 2.138.000

Dit is als volgt gespecificeerd:

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 2.934.355 -3.050 1.840.697 9.115.087 4.570.943

Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool -11.546 -11.546 -11.546 -11.546 -11.546

Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening voor beheer 
en onderhoud

14.661        

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen 
I&A en B&G

400.172 0 0 0 0

Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen -889 -889 -889 -889 -889

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum (Abdijkerk) 100.000 -2.381 -2.381 -2.381 -2.381

Effecten meicirculaire provinciefonds 1.055.065 104.881 433.202 -1.194.671 2.013.272

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 -15.537 -20.635 -24.831 396

Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en onderhoudskosten 
HHR

139.148 139.148 139.148 139.148 139.148

Stelpost coronamaatregelen middellange termijn -2.500.000        

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte -803.389 213.676 536.899 -1.095.170 2.138.000

Vrije bestedingsruimte na wijziging 2.130.966 210.626 2.377.596 8.019.917 6.708.943
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Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte

Het resultaat van de 6e Begrotingswijziging 2020 bedraagt in 2020 circa € 0,8 miljoen (nadelig). Dit nadeel wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het opnemen van een stelpost van € 2,5 miljoen voor het opvangen op de middellange termijn van de effecten 
van de coronacrisis. Het grootste voordeel betreft de bijstelling van de algemene uitkering uit het provinciefonds (ruim € 1 miljoen, 
waarin begrepen een voordelige afrekening 2019 van € 110.000). Daarnaast leidt de actualisatie van de kapitaallasten bij de teams 
Informatie & Automatisering en Bestuursservice & Gebouwen tot een tijdelijk voordeel in 2020 van € 400.000; door verschuiving van 
projecten komen de afschrijvingslasten later. 

Mutaties in baten en lasten die worden vereffend met reserves

De volgende tabellen geven de wijzigingen weer die worden vereffend met reserves. Deze mutaties hebben dus geen invloed op het 
resultaat (de vrije bestedingsruimte).

Onttrekking aan de reserve 2020 2021 2022 2023 2024

Bijdrage van reserve vitaal platteland

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland -822.485 0 0 0 0

Bijstelling Leader projecten 2020 -87.500 0 0 0 0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

Bijstelling cofinancieringsreserve Europa -1.644.353 0 0 0 0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

Bijstelling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
(SKNL) 2020

-5.085.000 0 0 0 0

Vegetatie onderzoek Drentsche Aa -40.000 0 0 0 0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van Reserve 
investeringsagenda

-3.180.000 -2.240.000 0 0 0

Totaal Onttrekking aan de reserve -10.859.338 -2.240.000 0 0 0

Storting in de reserve 2020 2021 2022 2023 2024

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen 
Verkeer en vervoer

932.613 0 0 0 0

Bijstelling afschrijvingslasten Verkeer en vervoer 0 40.893 17.091 17.091 17.091

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

RSP Dekking Mobiliteitsfonds 4.875.517 8.645.708 2.100.000 0 0

Bijdrage aan Financieringsreserve

Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van Reserve 
investeringsagenda

3.180.000 2.240.000 0 0 0

Bijdrage aan reserve vitaal platteland

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland 0 827.515 0 0 0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

Bijstelling Leader projecten 2020 152.500 0 0 0 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

Leningen LEADER: afdekking risico niet aflossen 22.500 0 0 0 0

Totaal Storting in de reserve 9.163.130 11.754.116 2.117.091 17.091 17.091
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Ontwikkeling liquiditeit

De liquiditeitspositie van de provincie is ten opzichte van de Begroting 2020 onveranderd voldoende voor het nakomen van alle 
verplichtingen op de korte termijn. O.a. het later doorgang vinden van investeringen (infrastructuur) en het in de liquiditeitsbegroting 
opschuiven van de bestedingen in het kader van de Investeringsagenda 2019-2023 hebben geleid tot een verbeterde liquiditeits-
positie in 2020.
In de Begroting 2021 zal een volledig beeld van de verwachte liquiditeitspositie en financieringsbehoefte voor de komende jaren 
worden opgenomen.
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GS06 bestuursrapportage 2020 
Dit voorstel bestaat uit een viertal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk: 

 

1. Mutaties ten laste of ten gunste van de Vrije bestedingsruimte. 

2. Overhevelingen. Onder deze categorie vallen de wijzigingen waarbij budget van het ene jaar wordt 

overgeheveld naar het jaar daarop. Dit kan als zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor 

de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl 

hiervoor in dat jaar geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. 

3. Overige reservemutaties. Dit zijn begrotingswijzigingen waarbij er een toevoeging aan of 

onttrekking uit de reserve plaats vindt. 

4. Technische wijzigingen. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen en wijzigingen door verschuiving 

van budget tussen programma's of beleidsopgaven, die niet onder de bovenstaande categorieën 

vallen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en zijn soms technisch van aard om 

aan regelgeving te voldoen. 

 

Aan het einde van dit voorstel vindt u de lijst met voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten. 
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01. Mutaties vrije bestedingsruimte 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 2.934.355 -3.050 1.840.697 9.115.087 4.570.943 

Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool -11.546 -11.546 -11.546 -11.546 -11.546 

Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening 
voor beheer en onderhoud 

14.661 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen I&A en B&G 

400.172 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen -889 -889 -889 -889 -889 

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum 
(Abdijkerk) 

100.000 -2.381 -2.381 -2.381 -2.381 

Effecten meicirculaire provinciefonds 1.055.065 104.881 433.202 -1.194.671 2.013.272 

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 -15.537 -20.635 -24.831 396 

Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en 
onderhoudskosten HHR 

139.148 139.148 139.148 139.148 139.148 

stelpost Corona maatregelen middellange termijn -2.500.000 0 0 0 0 

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte -803.389 213.676 536.899 -1.095.170 2.138.000 

Vrije bestedingsruimte na wijziging 2.130.966 210.626 2.377.596 8.019.917 6.708.943 

 
Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool 

De kosten voor de aanpassingen aan installaties van de voormalige Rijksluchtvaarschool waren hoger dan 
begroot. De begroting was gebaseerd op een standaard verdeling tussen bouwkundige aanpassingen en 
aanpassingen van technische installaties. De technische installaties waren echter in slechtere staat dan was 
verwacht, maar de meerkosten kunnen worden opgevangen binnen het krediet voor het bouwkundig deel. Voor 
het krediet van het bouwkundig deel geldt een langere afschrijvingstermijn dan voor installaties. Hierdoor ontstaat 
er een resultaat op de begrote afschrijvingslasten van € 11.546,--. Zie voor de wijziging in de kredieten ook het 
overzicht investeringskredieten verderop in dit document. 

           Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2 Drenthe is dé MKB-
provincie 

3.2.02 Bevorderen 
economisch ecosysteem 

Lasten S Kapitaallasten 11.546 11.546 11.546 11.546 11.546 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/ 
stelpost 

-11.546 -11.546 -11.546 -11.546 -11.546 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening voor beheer en onderhoud 

De afschrijvingen zijn geactualiseerd. Door een latere realisatie van projecten dan gepland worden 
afschrijvingslasten naar de toekomst verschoven. Daarnaast zijn projecten afgesloten met een batig dan wel 
nadelig saldo, hetgeen respectievelijk tot een lagere dan wel hogere afschrijvingslast leidt. Het resultaat van 
€ 14.661,-- wordt ten gunste van de vrije ruimte gebracht. 
           
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

  Toegankelijk via het water 4.4.02 In standhouden van 
onze bestaande 
infrastructuur van 
vaarwegen (vast 
onderhoud) 

Lasten S Kapitaallasten -4.661 0 0 0 0 

4.4 Toegankelijk via het 
water 

4.4.05 In standhouden van 
de infrastructuur van 
vaarwegen (variabel 
onderhoud) 

Lasten S Kapitaallasten -10.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten I Onvoorzien/stel
post 

14.661 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen I&A en B&G 

Kapitaallasten starten het jaar volgend op het afsluitingsjaar van het investeringskrediet. Investeringskredieten 
worden alleen bij de jaarrekening afgesloten. In de door u vastgestelde jaarrekening 2019 zijn enkele projecten, 
waarvan gepland was dat ze zouden worden afgerond, toch niet afgesloten. Naar verwachting worden de 
projecten afgesloten in 2020. De kapitaallasten worden hierdoor verschoven met een jaar. Dit leidt in 2020 tot een 
incidenteel voordeel van € 400.172,--. 
           
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2 Drenthe is dé MKB-
provincie 

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

Lasten I Kapitaallasten -37.877 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

400.172 0 0 0 0 

7.4 Bedrijfsvoering 
Informatievoorziening en 
automatisering 

7.4.01 
Informatiemanagement: 
Een gedegen en veilige 
inrichting van de 
informatiehuishouding: 
digitale gegevens, 
applicaties, services en 
technische infrastructuur 
voor opslag en raadplegen 
van gegevens 

Lasten I Kapitaallasten -362.719 0 0 0 0 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

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

Lasten I Kapitaallasten 424 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen 

Door een hogere aanneemsom en meer personele kosten dan gepland wordt het project vervanging sluisdeuren 
Dieversluis circa € 80.000,-- duurder dan geraamd. Dit kan worden gedekt uit Krediet Vervanging kunstwerken 
WK diverse bruggen en duikers (2026 – 2030), waarvan de afschrijvingslast start na 2030. Door deze verhoging 
van de kosten nemen de afschrijvingslasten de komende jaren toe met € 889,--. Wij stellen voor dit te verrekenen 
met de vrije ruimte. 
           
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

4.4 Toegankelijk via het 
water 

4.4.02 In standhouden van 
onze bestaande 
infrastructuur van 
vaarwegen (vast 
onderhoud) 

Lasten S Kapitaallasten 889 889 889 889 889 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

-889 -889 -889 -889 -889 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum (Abdijkerk) 

Door extra bouwkundige werkzaamheden in de Abdijkerk wordt het project € 100.000,-- duurder dan geraamd. De 
overschrijding kan worden gedekt vanuit het exploitatiebudget 2020 klein onderhoud Drents Museum. In 2020 
wordt vanuit dit budget € 100.000,-- toegevoegd aan de vrije ruimte om hiermee de afschrijvingslasten meerjarig 
te kunnen dekken. De afschrijvingslasten nemen vanaf 2021 jaarlijks toe met € 2.381,--. 
           
Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

7.8.02 Het gebruik van 
duurzame gebouwen en 
terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten 
en bij voorkeur 
energieneutraal 

Lasten S Kapitaallasten 0 2.381 2.381 2.381 2.381 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

0 -2.381 -2.381 -2.381 -2.381 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

7.8.02 Het gebruik van 
duurzame gebouwen en 
terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten 
en bij voorkeur 
energieneutraal 

Lasten S Inkoop -100.000 0 0 0 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten I Onvoorzien/stel
post 

100.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Effecten meicirculaire provinciefonds 

Onlangs verscheen de meicirculaire provinciefonds 2020. In deze circulaire wordt informatie verstrekt over de 
ontwikkeling van de algemene uitkering uit het provinciefonds en over zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.  
De afrekening van het definitief vastgestelde accres 2019 valt positief uit: Over 2019 ontvangt Drenthe nog een 
nabetaling van € 110.328,--.  
Voor de jaren vanaf 2020 geldt, dat in de cijfers de accres-ontwikkeling verwerkt is volgens de Voorjaarsnota 
2020 van het kabinet. Deze accresontwikkeling wordt vervolgens bevroren voor de jaren 2020 en 2021. 
De ontwikkeling van de algemene uitkering en de eenmalige afrekening over 2019 leidt in de jaren 2020 t/m 2022 
en 2024 tot voordelen (respectievelijk € 1.055.065,--, € 104.881,--, € 433.202,-- en € 2.013.272,--). In 2023 leidt 
dit tot een nadeel van € 1.194.671,--. Deze bedragen worden verrekend met de vrije bestedingsruimte.  
De relatief grote verschillen in 2023 en 2024 komen mede door de methode van ramen die wij zelf hanteren; we 
trekken de raming van het laatste jaar dat wij in de begroting opnemen jaarlijks door in de jaren daarna. Wij 
stellen voor deze werkwijze voorzichtigheidshalve ook voor de komende tijd te blijven handhaven.  
 
Naast de algemene uitkering ontvangt de provincie ook een aantal Decentralisatie-uitkeringen (DU). Deze maken 
net als de algemene uitkering deel uit van het provinciefonds, maar hebben een eigen verdeling. Voor 2020 is 
voor Drenthe één nieuwe decentralisatie-uitkering. De provincie Drenthe ontvangt in 2020 een bijdrage in het 
kader van de Erfgoed Deal van € 107.450,-- (VONDST). De Erfgoed Deal vloeit voort uit de beleidsbrief Erfgoed 
Telt, waarin het kabinet de ambitie uitspreekt het belang van erfgoed te versterken. De projecten in het kader van 
de Erfgoed Deal beogen te laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ruimtelijke ontwikkelingen zoals de 
energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke groei en krimp. 
           
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1 Oog voor cultureel 
erfgoed 

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

Lasten I Inkoop 107.450 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Baten I Ontv.subsidies -107.450 0 0 0 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Baten S Ontv.subsidies -1.055.065 -104.881 -433.202 1.194.671 -2.013.272 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

1.055.065 104.881 433.202 -1.194.671 2.013.272 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 

Jaarlijks wordt de indexering afgestemd op de laatste bekende CBS indices voor loon en 
prijsontwikkeling. Op basis van die indices wordt een rollend 5 jaars gemiddelde berekend. Voor 2021 
is de indexering verlaagd van 2,1 % naar 1,9%. Wij hebben de boekjaarsubsidies hierop aangepast. 
Voorts stellen we voor om de subsidie van Marketing Drenthe m.i.v. 2021 te indexeren. 
 
           
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.11 Het versterken en 
behouden van Natuur en 
Landschap 

Lasten S Subsidie 0 -3.417 -6.977 -10.694 -18.208 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.12 Uitvoering Wet 
natuurbescherming 

Lasten S Subsidie 0 -468 -956 -1.466 -2.496 

2.5 In Drenthe behoud en 
verbetering van de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit tot 
tenminste het niveau van de 
wettelijke milieueisen 

2.5.01 Behoud en 
bevorderen van de 
algemene milieukwaliteit 
(wettelijke milieueisen) en 
het 
duurzaamheidsbewustzijn 
in Drenthe 

Lasten S Subsidie 0 -782 -1.596 -2.446 -4.164 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.09 Beheer Natuur en 
Landschap 

Lasten S Subsidie 0 1.180 1.824 2.065 1.769 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

3.8 Vrijetijdseconomie 
stimuleren 

3.8.02 Drenthe heeft een 
onderscheidend en 
veelzijdig toeristisch 
recreatief aanbod 

Lasten S Subsidie 0 27.250 57.941 89.276 119.746 

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

6.2 Cultuur en evenementen 6.2.06 Bevorderen van 
toegankelijkheid van 
kunst- en cultuuruitingen, 
kennis, en informatie 

Lasten S Subsidie 0 -16.668 -34.033 -52.156 -88.816 

6.1 Oog voor cultureel 
erfgoed 

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

Lasten S Subsidie 0 -580 -1.185 -1.816 -3.092 

6.1 Oog voor cultureel 
erfgoed 

6.1.04 Beter 
vestigingsklimaat-, woon-, 
en leefklimaat voor bedrijf 
en individu (door culturele 
investeringen die leiden tot 
toonaangevende kwaliteit) 

Lasten S Subsidie 0 -666 -1.360 -2.083 -3.548 

6.2 Cultuur en evenementen 6.2.04 Behouden en 
bevorderen van het 
gebruik van de Drentse 
streektaal 

Lasten S Subsidie 0 0 -819 -1.674 -3.422 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.02 Kwaliteit van wonen 
en leefgebieden op peil 
houden 

Lasten S Subsidie 0 -1.812 -3.704 -5.675 -9.665 

6.2 Cultuur en evenementen 6.2.08 Meer kunst en 
cultuuruitingen zijn 
verbonden aan 
maatschappelijke doelen 

Lasten S Subsidie 0 11.500 11.500 11.500 11.500 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

0 -15.537 -20.635 -24.831 396 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en onderhoudskosten HHR 

Vanaf dit jaar verwachten we structureel een huuropbrengst van € 246.000,--  m.b.t. het pand Health Hub Roden 
te realiseren. Uit deze opbrengst willen wij de kosten van het dagelijks onderhoud van het pand, de 
exploitatiekosten en belastingen dekken. Daarnaast stellen we voor een voorziening meerjarig onderhoud Health 
Hub Roden te creëren en jaarlijks een bedrag van € 52.614,-- hieraan toe te voegen. Het resterende bedrag van 
€ 139.148,-- willen wij ten gunste laten komen van de vrije ruimte. In de 3e bestuursrapportage 2019 hebben we 
de baten en lasten met betrekking tot Health Hub Roden incidenteel in de begroting verwerkt. Aangezien we nu 
meer zekerheid hebben over de omvang van deze posten stellen we voor de begroting op dit punt meerjarig 
structureel te wijzigen. 
           
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

3.2 Drenthe is dé MKB-
provincie 

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

Baten S Ontv. bijdragen -246.000 -246.000 -246.000 -246.000 -246.000 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

7.8.02 Het gebruik van 
duurzame gebouwen en 
terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten 
en bij voorkeur 
energieneutraal 

Lasten S Belastingen 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

7.8.02 Het gebruik van 
duurzame gebouwen en 
terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten 
en bij voorkeur 
energieneutraal 

Lasten S Inkoop 53.107 53.107 53.107 53.107 53.107 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

7.8.02 Het gebruik van 
duurzame gebouwen en 
terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten 
en bij voorkeur 
energieneutraal 

Lasten S Toev. 
voorziening 

52.614 52.614 52.614 52.614 52.614 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stel
post 

139.148 139.148 139.148 139.148 139.148 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Stelpost Coronamaatregelen middellange termijn 

Op pagina 25 van de Voorjaarsnota is beschreven welke drie fasen we onderscheiden voor de steun die wij 
bieden voor het opvangen van de gevolgen van de corona-crisis. Voor de tweede fase, maatregelen op de 
middellange termijn, hebben we aangegeven dat we binnen de vrije bestedingsruimte € 2.500.000,-- reserveren. 
Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag binnen de vrije ruimte gelabeld voor deze maatregelen. 

           
Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost -2.500.000 
 

    

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost 2.500.000     

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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02. Overhevelingen 
 

 

In deze rapportage worden geen voorstellen tot overhevelingen gedaan.  
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03. Overige reservemutaties 
Onttrekking aan de reserve 2020 2021 2022 2023 2024 

Bijdrage van reserve vitaal platteland      

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland -822.485 0 0 0 0 

Bijstelling Leader projecten 2020 -87.500 0 0 0 0 

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa      

Bijstelling cofinancieringsreserve Europa -1.644.353 0 0 0 0 

Bijdrage van reserve natuurbeleid      

Bijstelling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL) 2020 

-5.085.000 0 0 0 0 

Vegetatieonderzoek Drentsche Aa -40.000 0 0 0 0 

Bijdrage van Reserve investeringsagenda      

Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van 
Reserve investeringsagenda 

-3.180.000 -2.240.000 0 0 0 

Totaal Onttrekking aan de reserve -10.859.338 -2.240.000 0 0 0 

      

Storting in de reserve 2020 2021 2022 2023 2024 

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en 
Vervoer 

     

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen Verkeer en vervoer 

932.613 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Verkeer en vervoer 0 40.893 17.091 17.091 17.091 

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket      

Actualisatie uitgaven RSP en dekking uit 
mobiliteitsfonds 

4.875.517 8.645.708 2.100.000 0 0 

Bijdrage aan Financieringsreserve      

Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van 
Reserve investeringsagenda 

3.180.000 2.240.000 0 0 0 

Bijdrage aan reserve vitaal platteland      

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland 0 827.515 0 0 0 

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa      

Bijstelling Leader projecten 2020 152.500 0 0 0 0 

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 

     

Leningen LEADER: afdekking risico niet aflossen 22.500 0 0 0 0 

Totaal Storting in de reserve 9.163.130 11.754.116 2.117.091 17.091 17.091 
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Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van Reserve investeringsagenda 

In de jaarrekening 2019 hebben wij € 5.420.000,-- aan de Financieringsreserve onttrokken i.p.v. de Reserve 
investeringsagenda. Dit omdat het saldo van de Reserve investeringsagenda niet toereikend was. Tegelijkertijd 
hebben we aangegeven dat de Financieringsreserve in de toekomst met dit bedrag weer zal worden aangevuld. 
Het saldo van de Reserve investeringsagenda in 2020 bedraagt € 3.180.000,-- en 2021 € 3.590.000,--. We stellen 
voor in 2020 € 3.180.000,-- en in 2021 € 2.240.000,-- aan deze reserve te onttrekken en toe te voegen aan de 
Financieringsreserve. 
           
Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-3.180.000 -2.240.000 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

3.180.000 2.240.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Actualisatie uitgaven RSP en dekking uit mobiliteitsfonds 

Deze wijziging betreft een update van de baten en lasten m.b.t. Regionaal Specifiek Pakket (RSP).  
 
Spoor Zwolle, Coevorden en Emmen 
In de begroting 2020 was voor dit project een last geraamd van € 3.000.000,--. Deze kosten kunnen volledig 
gedekt worden uit het mobiliteitsfonds. Daarnaast zijn in het verleden kosten gemaakt die destijds gedekt zijn uit 
provinciale middelen. Deze kosten ad € 1.875.341,-- kunnen alsnog worden verrekend met het mobiliteitsfonds. 
Om deze redenen stellen we voor een bate in 2020 te ramen van € 4.875.341,--. Voor de jaren 2021 en 2022 
waren lasten geraamd van € 8.645.708,--, respectievelijk € 2.100.000,--, die ook bij het mobiliteitsfonds 
gedeclareerd kunnen worden. Wij stellen voor deze bedragen ook als bate in de begroting van 2021 en 2022 op 
te nemen. 
 
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 
In de begroting 2020 is een uitgave voor Gebiedsontwikkeling Coevorden opgenomen van € 3.852.895,--. Deze 
uitgave is reeds in eerdere jaren gedaan maar de begroting was op dit punt nog niet aangepast. Hierdoor stellen 
wij de lasten met € 3.852.895,-- naar beneden bij. Daarnaast is bij dit project een bate begroot van € 6.256.613,--. 
Omdat voor dit project geen bestedingen meer worden verwacht zal deze bate niet worden gerealiseerd. Er kan 
echter nog voor € 2.053.912,-- aan in het verleden gemaakte kosten gedeclareerd worden bij mobiliteitsfonds 
waardoor wij willen voorstellen niet het volledige bedrag af te ramen maar een correctie van € 4.202.719,-- toe te 
passen.  
 
Bereikbaarheid Emmen-Atalanta 
Voor bereikbaarheid Emmen stond nog een uitgave gepland van € 350.000,-- maar ook deze uitgaven zijn in 
eerdere jaren gedaan. We stellen voor dit bedrag volledig af te ramen. 
 
Verrekening Reserve Regio Specifiek Pakket 
Omdat de lasten voor het Spoor Zwolle, Coevorden en Emmen volledig gedekt kunnen worden uit het 
mobiliteitsfonds is geen dekking meer nodig uit de reserve Regio specifiek Pakket. Daarnaast willen we de 
begroting van Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden en Bereikbaarheid Emmen-Atalanta wijzigen. De 
financiële consequenties van deze wijzigingen dienen ook verrekend te worden met de Reserve Regio Specifiek 
Pakket en zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. 
           

Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

2.3 Een aantrekkelijk en 
gevarieerd 
vestigingsklimaat voor 
wonen en werken 

2.3.08 RSP: Coevorden Lasten I Subsidie -3.852.895 0 0 0 0 

2.3 Een aantrekkelijk en 
gevarieerd 
vestigingsklimaat voor 
wonen en werken 

2.3.08 RSP: Coevorden Baten I Ontv.subsi
dies 

4.202.719 0 0 0 0 

2.3 Een aantrekkelijk en 
gevarieerd 
vestigingsklimaat voor 
wonen en werken 

2.3.07 RSP: Bereikbaarheid 
Emmen – Centrum 

Lasten I Subsidie -350.000 0 0 0 0 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 Goede doorstroming 
en verkeersveilige 
infrastructuur 

4.1.02 Versterkte 
(inter)nationale verbindingen 
over spoor, weg, water en 
door de lucht 

Baten I Ontv.subsi
dies 

-4.875.341 -8.645.708 -2.100.000 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

4.875.517 8.645.708 2.100.000 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Afwikkeling Programma Vitaal Platteland 

Het Programma Vitaal Platteland wordt afgewikkeld in 2020/2021. De reguliere uitgaven worden voortgezet 
binnen de sociale agenda. De afwikkeling van grote projectuitgaven 2020 ad € 1.050.000,-- hebben betrekking op 
een laatste mogelijkheid voor vijf gemeenten in Zuidoost-Drenthe om nog eenmaal te participeren in het 
programma Vitaal Platteland (€ 600.000,--), de derde tranche arbeidsmarktmaatregelen VP ZO-Drenthe               
(€ 300.000,--) en een pilot voor nieuwkomers in Aa en Hunze (€ 150.000,--). De restant budgetten ad 227.515,-- 
en het budget dorpsinitiatieven ad € 600.000,-- dat niet in 2021 wordt voorgezet, worden hiervoor ingezet. Dit 
wordt verrekend met de Reserve vitaal platteland, wat leidt tot een onttrekking van € 822.485,-- in 2020 en een 
storting van € 827.515,-- in 2021. 
           
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.01 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

Lasten I Subsidie 822.485 -827.515 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-822.485 0 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

0 827.515 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 investeringen Verkeer en vervoer 

In de door u vastgestelde jaarrekening 2019 zijn investeringsprojecten – waarvan de afschrijvingslasten 
verrekend worden met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer - afgesloten met een batig saldo van           
€ 6.766.350,--. Doordat de kapitaallasten starten in het jaar volgend op het afsluitingsjaar van het 
investeringskrediet leidt dit tot een lagere kapitaallast voor 2020 van € 374.731,--. 
Daarnaast ontstaat een verschil in kapitaallasten omdat enkele projecten waarvan gepland was dat ze zouden 
worden afgerond toch niet zijn afgesloten. Hierdoor vermindert de begrote kapitaallast van 2020 met € 557.822,--. 
Zie voor de wijziging in de kredieten ook het overzicht Investeringskredieten verderop in dit document. We stellen 
voor de mutaties van totaal € 932.613,-- te verrekenen met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. 
           
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 Goede doorstroming 
en verkeersveilige 
infrastructuur 

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

Lasten S Kapitaalla
sten 

-932.613 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten S Bijdr. aan 
reserves 

932.613 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Bijstelling afschrijvingslasten Verkeer en vervoer 

Periodiek worden de kredieten van Verkeer en Vervoer geactualiseerd. Door wijzigingen in de kredieten, muteren 
ook de kapitaallasten. In de lijst met voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten, verderop in dit 
document, zijn deze kredietwijzigingen opgenomen. Het gaat hierbij om de projecten OV-halte Westlaren/ 
fietsenstalling tot en met het project N391 aansluiting Emmerschans. Dit leidt tot een vermindering van 
kapitaallasten voor 2021 ad € 40.893,-- en vanaf 2022 met € 17.091,--. We stellen voor deze mutaties in de 
kapitaallasten te verrekenen met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. 
           
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1 Goede doorstroming 
en verkeersveilige 
infrastructuur 

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

Lasten S Kapitaalla
sten 

0 -40.893 -17.091 -17.091 -17.091 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten S Bijdr. aan 
reserves 

0 40.893 17.091 17.091 17.091 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Bijstelling cofinancieringsreserve Europa 

Voor de Cofinancieringsreserve Europa was initieel een onttrekking gepland van € 2.000.000,--. Dit is een jaarlijks 
gepland bedrag waarin nog niet specifiek helder was in welk jaar welke subsidieregelingen opengesteld zouden 
worden. Diverse openstellingen die gestart zijn in 2019, maar sluiten in 2020, komen daarmee ten laste van het 
jaar 2020. Voor POP3 gaat het om een bedrag van € 2.655.000,--, voor Interreg/EFRO om € 698.134,-- en voor 
VIA om € 138.719,--. De totaal geplande onttrekking komt hiermee op € 3.491.853,-- en sluit daarmee beter aan 
op de planning zoals nu bekend. Daarnaast is het bedrag voor de openstelling van LEADER met € 152.500,-- 
opgehoogd. We stellen voor deze ophogingen van in totaal € 1.644.353,-- te dekken uit de 
Cofinancieringsreserve Europa. 
           
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4 Versterking kwaliteit 
eigen openbaar bestuur 

1.4.03 Drenthe beschikt over 
een sterke Nederlandse, 
Europese en internationale 
lobby en een goed 
ontwikkeld maatschappelijke 
netwerk 

Lasten I Subsidie 1.644.353 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-1.644.353 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Bijstelling Leader projecten 2020 

Met deze bijstelling wordt de begroting 2020 nauwkeuriger afgestemd op de geplande openstellingen. Voor 
Leader Zuid Oost (€ 230.000,--) en Zuid West (€ 960.000,--) was initieel totaal € 1.190.000,-- begroot. Voor beide 
gebieden is nu een openstelling van € 700.000,-- gepland, in totaal € 1.400.000,--. Met deze wijziging neemt de 
totale last toe met € 210.000,-- en worden de LEADER-projecten evenwichtig verdeeld over de gebieden.  
 
Voor LEADER-projecten moet de bijdrage van de Europese Unie verdubbeld worden door lokale overheden. De 
gemeenten dragen voor projecten evenveel bij aan LEADER als de provincie Drenthe. De verdeling in Zuidoost-
Drenthe is 50% EU (€ 350.000,--), 25 % provincie (€ 175.000,--), 25% gemeenten (€ 175.000,--). De verdeling is 
Zuidwest-Drenthe is 50% EU (€ 350.000,--), 40 % provincie (€ 280.000,--) en 10 % gemeenten (€ 70.000,--). 
 
Om de begroting 2020 goed te laten aansluiten op bovenstaande verdeling stellen wij voor de begroting te 
wijzigen volgens onderstaande tabel. Hierin wordt € 87.500,-- onttrokken aan de Reserve vitaal platteland en  
€ 152.500,- toegevoegd aan de Cofinancieringsreserve Europa. 
           
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4 Versterking kwaliteit 
eigen openbaar bestuur 

1.4.03 Drenthe beschikt over 
een sterke Nederlandse, 

Europese en internationale 
lobby en een goed 
ontwikkeld maatschappelijke 
netwerk 

Lasten I Subsidie -152.500 0 0 0 0 

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.01 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

Lasten I Subsidie 210.000 0 0 0 0 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.01 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

Baten I Ontv.subsi
dies 

-235.000 0 0 0 0 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.01 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

Lasten I Inkoop -127.500 0 0 0 0 

6.3 Sociaal Drenthe voor 
iedereen 

6.3.01 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

240.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-87.500 0 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

152.500 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Bijstelling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2020 

Met het Openstellingsbesluit SKNL 2020 stelt de provincie Drenthe budgetten open voor functieverandering en 
investeringen in het kader van de SKNL. Particulier natuurbeheer is naast aankoop een middel om het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN) te realiseren en in te spelen op de mogelijkheden die de markt biedt. Grondeigenaren 
hebben aangegeven niet te willen verkopen, maar zelf de natuur te willen realiseren. Dit kan alleen op grond van 
de SKNL (functieverandering/inrichting) gerealiseerd worden. 
 
Het betreft een bedrag van in totaal € 5.580.000,-- ten laste van het budget Grondverwerving en 
functieverandering NNN Subsidie functiewijziging en subsidieregeling VGAB voor het begrotingsjaar 2020. De 
extra lasten t.o.v. de initiële begroting zijn € 5.085.000,-- en worden vanuit de Reserve natuurbeleid gedekt. 
Normaliter is er sprake van jaarlijks zo’n 40 hectare. Met deze wijziging kan circa 80 hectare worden gerealiseerd. 
Het betreft hier gronden binnen het NNN en past binnen het budget van Programma Natuurlijk Platteland, daarom 
is de voorgestelde dekking uit de Reserve natuurbeleid. 
           
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.07 Functieverandering 
tbv Natuurnetwerk Nederland 

Lasten I Subsidie 5.085.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-5.085.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

Leningen LEADER: afdekking risico niet aflossen 

Er zijn vier leningen verstrekt als voorfinanciering van LEADER-projecten met een niet-economisch karakter. Het 
betreft een totaalbedrag van € 225.000,--.  
Voor de afdekking van het risico dat een lening niet kan worden afgelost, wordt 10% ofwel € 22.500,-- gestort in 
de Reserve opvang revolverend financieren. Dit bedrag wordt gedekt uit het budget Onvoorziene uitgaven.  
Gezien de beperkte omvang en looptijd en het beperkte risico van de leningen, kunnen de in de Reserve te 
storten bedragen na aflossing van de leningen opnieuw worden aangewend ter dekking van de risico’s van 
toekomstige voorfinancieringen van LEADER-projecten. Gedeputeerde Staten hebben in totaal € 40.000,-- 
beschikbaar gesteld voor afdekking van de risico’s van voorfinancieringen van LEADER-projecten. 
           
Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

22.500 0 0 0 0 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten I Onvoorzie
n/stelpost 

-22.500 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Vegetatieonderzoek Drentsche Aa 

Het betreft een ophoging van het budget monitoring vanuit de Reserve natuurbeleid van € 40.000,-- t.b.v. een 
vegetatieonderzoek in het Drentsche Aa. Dit onderzoek was initieel niet voorzien in de begroting 2020, maar 
draagt bij aan het in beeld brengen van de realisatie van de doelstellingen van het Programma Natuurlijk 
Platteland. 
           
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.10 Inzicht verkrijgen 
natuurkwaliteit 

Lasten I Inkoop 40.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-40.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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04. Technische wijzigingen 
Bijstelling openstelling niet productieve investeringen water 

De maatregel niet-productieve investeringen water is gericht op niet-productieve investeringen in het landelijk 
gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor 
landbouw-, water- en klimaatdoelen. Deze openstelling was gepland in 2019, maar gaat over de jaargrens heen. 
Het betreft openstelling M040 niet-productieve investeringen water.  
 
De openstelling bedraagt in totaal € 5.971.098,-- en wordt voor 50% bekostigd uit ELFPO subsidie en 50% door 
het waterschap. De wijziging is voor de provincie derhalve budgettair neutraal. 
           
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2020 2021 2022 2023 2024 

2.4 Zorgvuldig 
omgaan met water 

2.4.07 De oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit voldoet aan 
de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water 2021 

Lasten I Inkoop 5.971.098 0 0 0 0 

2.4 Zorgvuldig 
omgaan met water 

2.4.07 De oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit voldoet aan 
de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water 2021 

Baten I Ontv.subsidies -2.985.549 0 0 0 0 

2.4 Zorgvuldig 
omgaan met water 

2.4.07 De oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit voldoet aan 
de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water 2021 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

-2.985.549 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 
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Investeringskredieten  
In deze rapportage stellen we voor onderstaande investeringskredieten te actualiseren 

      

      

Object 

Netto krediet 
na verwerking 
Voorjaars- 
nota 2020 

Vermeerde- 
ring 

Verminde- 
ring 

Netto 
krediet na 
wijziging Toelichting 

Wegen en Vaarwegen      
OV-halte Westlaren/ 
fietsenstalling 

450.750 134.280 -134.280 450.750 Een eerder ontvangen bijdrage wordt met deze 
wijziging begroot.  

Maatregelen spoor Zwolle-
Emmen 

1.327.105  -19.200 1.307.905 Een bijdrage van Prorail wordt met deze wijziging 
begroot. 

Leek/Roden; strekken buslijn 921.128 109.309  1.030.437 Om te kunnen voldoen aan de lopende toezeggingen 
is in de Voorjaarsnota een deel van het krediet 
omgezet naar subsidie. Er resteert een tekort van 
€ 109.309. 

N386, rotonde Tynaarlo 743.590 198.000 -110.000 831.590 De kosten vielen hoger uit door grondaankopen, 
inrichtingsmaatregelen en een aansluiting met het 
sportterrein. De meerkosten vonden deels plaats 
aan infra van de gemeente Tynaarlo en deels aan 
onze eigen infra. We stellen daarom voor het krediet 
te verhogen met totaal € 198.000; daarvan kan 
€ 110.000 in rekening gebracht worden bij de 
gemeente Tynaarlo. 

N373, wegvak Norgerbrug-
Huis ter Heide, incl. 
Domeinweg en Koelenweg 

1.725.079 716.082 -716.082 1.725.079 Het rijk heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van  
€ 716.082 voor bermmaatregelen. Het krediet en de 
inkomsten op dit krediet worden met dit bedrag 
aangepast.  

N375 Duurzaam Veilig 
inrichten 

1.281.938 205.000  1.486.938 De raming voor het project moet worden verhoogd 
omdat in een eerdere fase ook kosten zijn gemaakt 
voor dit project. Daarnaast was geen rekening 
gehouden met directe loonkosten, die ook een 
onderdeel van het project vormen.  

Transferium De Punt, fase 1 2.187.798 10.362.984 -6.150.000 6.400.782 De twee kredieten (prestatie 6313010 en 6317008) 
voor het Transferium De Punt worden 
samengevoegd.  

Transferium De Punt, incl. 
Haarlemmermeer-aansluiting 

4.212.984 -10.362.984 6.150.000 0 De twee kredieten (prestatie 6313010 en 6317008) 
voor het Transferium De Punt worden 
samengevoegd.  

N34, rondweg Emmen aansl. 
West 

16.695.045  -744.127 15.950.918 De RSP bijdrage van de gemeente Emmen is te laag 
opgenomen en moet worden verhoogd met  
€ 744.127. 

N391, aansluiting Roswinkel 6.042.285 -2.211.922  3.830.363 Het project veilige inrichting N391 wordt 
gerealiseerd in drie deelprojecten: aansluiting N366 
en de aansluitingen Emmerschans en Roswinkel. De 
aansluitingen Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. 
Het voordelig saldo op het project Roswinkel wordt 
begroot op € 2.211.922.  

We stellen voor om dit binnen het project veilige 
inrichting N391 in te zetten voor het verhogen van 
de kredieten voor de aansluiting met de N366 met 
een bedrag van € 1.735.864 en een bedrag van 
€ 476.058 voor de aansluiting Emmerschans. 
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N34, verdubbeling Holsloot – 
Coevorden 

22.656.355 -3.771.324  18.885.031 Projecten N34 verdubbeling Holsloot en N34 
verdubbeling Emmen-West horen bij elkaar 
(verdubbeling N34 Emmen-Coevorden). Na de 
aanbesteding bleek dat het oorspronkelijke 
uitgangspunt voor de kostenverdeling (1/3 om 2/3) 
anders lag en de afzonderlijke projecten anders 
moesten worden gedefinieerd hetgeen tot een 
andere kostenverhouding leidt (2/5 om 3/5).  

N34, verdubbeling Emmen-
West – aansluiting N381 

11.228.676 3.771.324  15.000.000 Projecten N34 verdubbeling Holsloot en N34 
verdubbeling Emmen-West horen bij elkaar 
(verdubbeling N34 Emmen-Coevorden). Na de 
aanbesteding bleek dat het oorspronkelijke 
uitgangspunt voor de kostenverdeling (1/3 om 2/3) 
anders lag en de afzonderlijke projecten anders 
moesten worden gedefinieerd hetgeen tot een 
andere kostenverhouding leidt (2/5 om 3/5). 

N391, aansluiting met N366 
(Ter Apel) 

712.243 630.675 1.105.189 2.448.107 Het project veilige inrichting N391 wordt 
gerealiseerd in drie deelprojecten: aansluiting N366 
en de aansluitingen Emmerschans en Roswinkel. De 
aansluitingen Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. 
Het voordelig saldo op het project Roswinkel wordt 
begroot op € 2.211.922. De kosten voor het 
deelproject aansluiting N366 moeten door 
meerkosten worden verhoogd met € 630.675 en de 
begrote inkomsten moeten worden verlaagd met 
€ 1.105.189 doordat begrote inkomsten van derden 
te hoog zijn ingeschat. 

 
We stellen voor om het krediet te verhogen met 
€ 1.735.864. Dit is een deel van het voordelig saldo 
op deelproject Roswinkel. 

N391, aansluiting 
Emmerschans 

4.703.151 476.058  5.179.209 Het project veilige inrichting N391 wordt 
gerealiseerd in drie deelprojecten: aansluiting N366 
en de aansluitingen Emmerschans en Roswinkel. De 
aansluitingen Roswinkel en N366 zijn opgeleverd. 
Het voordelig saldo op het project Roswinkel wordt 
begroot op € 2.211.922. 
We stellen voor om het krediet voor de aansluiting 
Emmerschans te verhogen met € 476.058. Dit is een 
deel van het voordelig saldo op deelproject 
Roswinkel. 

      

Voormalige 
Rijksluchtvaartschool (RLS) 
1957 Bouwkundig 

1.308.694 -247.421  1.061.273 De kosten voor de bouwkundige aanpassingen aan 
de voormalige Rijksluchtvaartschool vielen lager uit 
dan begroot. We stellen voor het restant krediet toe 
te voegen aan het krediet voor de installaties.  

Voormalige 
Rijksluchtvaartschool (RLS) 
1957 Installaties 

564.030 247.421  811.451 De kosten voor de aanpassingen aan installaties van 
de voormalige Rijksluchtvaarschool waren hoger dan 
begroot. Het krediet wordt aangevuld met het 
overschot van het krediet op het bouwkundig deel.  

      

DHV Dieversluis vervanging 
deuren 

209.353 80.000  289.353 Door een hogere aanneemsom en meer personele 
kosten dan gepland wordt het project circa  
€ 80.000 duurder dan geraamd. We stellen voor het 
krediet op te hogen met € 80.000 en dit te dekken 
uit Krediet Vervanging kunstwerken WK diverse 
bruggen en duikers (2026-2030) 

Vervanging kunstwerken WK 
diverse bruggen en duikers 
(2026-2030) 

3.674.564 -80.000  3.594.564 De hogere kosten van het project Dieversluis worden 
ten laste van dit krediet gebracht.  

      

Gebouwen      
Kwaliteitsimpuls Drents 
Museum (A002 en Abdijkerk) 

1.176.888 100.000  1.276.888 Door additionele werkzaamheden in het 
verbouwbudget van de Abdijkerk wordt het project 
circa € 100.000 duurder dan geraamd. Dit wordt 
gedekt uit het budget voor klein onderhoud Drents 
Museum. 
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Effecten meerjarenraming 2020-2024 
 2020 2021 2022 2023 2024 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

          

1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur           

Bijstelling cofinancieringsreserve Europa 1.644.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling Leader projecten 2020 -152.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma 1.491.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

          

2.2 Natuurlijk Platteland           

Bijstelling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL) 2020 

5.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -2.705 0 -6.109 0 -10.095 0 -18.935 0 

Vegetatieonderzoek Drentsche Aa 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen en werken 

          

Actualisatie uitgaven RSP en dekking uit 
mobiliteitsfonds 

-4.202.895 4.202.719 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Zorgvuldig omgaan met water           

Bijstelling openstelling niet productieve investeringen 
water 

5.971.098 -5.971.098 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de 
milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het 
niveau van de wettelijke milieueisen 

          

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -782 0 -1.596 0 -2.446 0 -4.164 0 

Totaal programma 6.893.203 -1.768.379 -3.487 0 -7.705 0 -12.541 0 -23.099 0 
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 2020 2021 2022 2023 2024 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

           

3: Regionale economie en werkgelegenheid: 
kansen benutten 

          

3.2 Drenthe is dé MKB-provincie           

Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool 11.546 0 11.546 0 11.546 0 11.546 0 11.546 0 

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen IenA en B&G 

-37.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en 
onderhoudskosten HHR 

0 -246.000 0 -246.000 0 -246.000 0 -246.000 0 -246.000 

3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren           

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 27.250 0 57.941 0 89.276 0 119.746 0 

Totaal programma -26.331 -246.000 38.796 -246.000 69.487 -246.000 100.822 -246.000 131.292 -246.000 

           

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig           

4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige 
infrastructuur 

          

Actualisatie uitgaven RSP en dekking uit 
mobiliteitsfonds 

0 -4.875.341 0 -8.645.708 0 -2.100.000 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen Verkeer en vervoer 

-932.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Verkeer en vervoer 0 0 -40.893 0 -17.091 0 -17.091 0 -17.091 0 

4.4 Toegankelijk via het water           

Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening voor 
beheer en onderhoud 

-14.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen 889 0 889 0 889 0 889 0 889 0 

Totaal programma -946.385 -4.875.341 -40.004 -8.645.708 -16.202 -2.100.000 -16.202 0 -16.202 0 

           

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig           

6.1 Oog voor cultureel erfgoed           
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 2020 2021 2022 2023 2024 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Effecten meicirculaire provinciefonds 107.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -1.246 0 -2.545 0 -3.899 0 -6.640 0 

6.2 Cultuur en evenementen           

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -5.168 0 -23.352 0 -42.330 0 -80.738 0 

6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen           

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland 822.485 0 -827.515 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling Leader projecten 2020 82.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -1.812 0 -3.704 0 -5.675 0 -9.665 0 

Totaal programma 1.012.435 5.000 -835.741 0 -29.601 0 -51.904 0 -97.043 0 

           

7: Middelen en mensen           

7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting           

Aanpassing Afschrijving Rijksluchtvaartschool -11.546 0 -11.546 0 -11.546 0 -11.546 0 -11.546 0 

Aanpassing afschrijvingslasten n.a.v. jaarrekening voor 
beheer en onderhoud 

14.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen IenA en B&G 

400.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Wegen en Vaarwegen -889 0 -889 0 -889 0 -889 0 -889 0 

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum 
(Abdijkerk) 

100.000 0 -2.381 0 -2.381 0 -2.381 0 -2.381 0 

Effecten meicirculaire provinciefonds 1.055.065 -1.162.515 104.881 -104.881 433.202 -433.202 -1.194.671 1.194.671 2.013.272 -2.013.272 

Indexering Begrotingsboekjaarsubsidies 0 0 -15.537 0 -20.635 0 -24.831 0 396 0 

Leningen LEADER: afdekking risico niet aflossen -22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en 
onderhoudskosten HHR 

139.148 0 139.148 0 139.148 0 139.148 0 139.148 0 
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 2020 2021 2022 2023 2024 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en 
automatisering 

          

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen IenA en B&G 

-362.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting           

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen IenA en B&G 

424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling krediet Kwaliteitsimpuls Drents Museum 
(Abdijkerk) 

-100.000 0 2.381 0 2.381 0 2.381 0 2.381 0 

Ramen huuropbrengsten, exploitatielasten en 
onderhoudskosten HHR 

106.852 0 106.852 0 106.852 0 106.852 0 106.852 0 

Totaal programma 1.318.668 -1.162.515 322.909 -104.881 646.132 -433.202 -985.937 1.194.671 2.247.233 -2.013.272 

           

Totaal lasten en baten mutaties 9.743.443 -8.047.235 -517.527 -8.996.589 662.111 -2.779.202 -965.762 948.671 2.242.181 -2.259.272 

Saldo voor reservemutaties  1.696.208  -9.514.116  -2.117.091  -17.091  -17.091 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Reservemutaties Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves 
en voorzieningen 

          

Aanvullen saldo Financieringsreserve ten laste van 
Reserve investeringsagenda 

3.180.000 -3.180.000 2.240.000 -2.240.000 0 0 0 0 0 0 

Actualisatie uitgaven RSP en dekking uit 
mobiliteitsfonds 

4.875.517 0 8.645.708 0 2.100.000 0 0 0 0 0 

Afwikkeling Programma Vitaal Platteland 0 -822.485 827.515 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijving n.a.v. jaarrekening 2019 
investeringen Verkeer en vervoer 

932.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling afschrijvingslasten Verkeer en vervoer 0 0 40.893 0 17.091 0 17.091 0 17.091 0 

Bijstelling cofinancieringsreserve Europa 0 -1.644.353 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling Leader projecten 2020 152.500 -87.500 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijstelling Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL) 2020 

0 -5.085.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leningen LEADER: afdekking risico niet aflossen 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vegetatieonderzoek Drentsche Aa 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal reservemutaties 9.163.130 -10.859.338 11.754.116 -2.240.000 2.117.091 0 17.091 0 17.091 0 

 
Saldo na reservemutaties  0  0  0  0  0 
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Totalen per programma 
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 6.580.393 1.491.853 8.072.246 6.211.062 0 6.211.062 6.116.408 0 6.116.408 6.078.908 0 6.078.908 6.041.408 0 6.041.408 

Baten -19.640 0 -19.640 -19.640 0 -19.640 -19.640 0 -19.640 -19.640 0 -19.640 -19.640 0 -19.640 

 Σ 6.560.753 1.491.853 8.052.606 6.191.422 0 6.191.422 6.096.768 0 6.096.768 6.059.268 0 6.059.268 6.021.768 0 6.021.768 
 

Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 105.117.437 6.893.203 112.010.640 112.418.560 -3.487 112.415.073 88.273.210 -7.705 88.265.505 79.541.491 -12.541 79.528.950 84.848.441 -23.099 84.825.342 

Baten -24.307.435 -1.768.379 -26.075.814 -22.862.876 0 -22.862.876 -13.615.807 0 -13.615.807 -6.169.012 0 -6.169.012 -4.503.786 0 -4.503.786 

 Σ 80.810.002 5.124.824 85.934.826 89.555.684 -3.487 89.552.197 74.657.403 -7.705 74.649.698 73.372.479 -12.541 73.359.938 80.344.655 -23.099 80.321.556 
 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 24.534.450 -26.331 24.508.119 12.148.479 38.796 12.187.275 12.063.479 69.487 12.132.966 10.330.439 100.822 10.431.261 8.810.439 131.292 8.941.731 

Baten -3.891.659 -246.000 -4.137.659 -385.585 -246.000 -631.585 -385.585 -246.000 -631.585 -142.918 -246.000 -388.918 -142.918 -246.000 -388.918 

 Σ 20.642.791 -272.331 20.370.460 11.762.894 -207.204 11.555.690 11.677.894 -176.513 11.501.381 10.187.521 -145.178 10.042.343 8.667.521 -114.708 8.552.813 
 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 62.850.325 -946.385 61.903.940 69.394.340 -40.004 69.354.336 61.404.078 -16.202 61.387.876 59.632.777 -16.202 59.616.575 62.519.561 -16.202 62.503.359 

Baten -3.562.325 -4.875.341 -8.437.666 -3.088.014 -8.645.708 -11.733.722 -3.088.014 -2.100.000 -5.188.014 -3.088.014 0 -3.088.014 -1.728.014 0 -1.728.014 

 Σ 59.288.000 -5.821.726 53.466.274 66.306.326 -8.685.712 57.620.614 58.316.064 -2.116.202 56.199.862 56.544.763 -16.202 56.528.561 60.791.547 -16.202 60.775.345 
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Programma: 5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 8.417.148 0 8.417.148 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 

Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ 8.417.148 0 8.417.148 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 2.614.500 0 2.614.500 
 

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 27.646.030 1.012.435 28.658.465 24.649.548 -835.741 23.813.807 24.368.246 -29.601 24.338.645 23.002.044 -51.904 22.950.140 23.316.591 -97.043 23.219.548 

Baten -2.735.926 5.000 -2.730.926 -2.440.305 0 -2.440.305 -2.513.819 0 -2.513.819 -1.552.467 0 -1.552.467 -1.566.251 0 -1.566.251 

 Σ 24.910.104 1.017.435 25.927.539 22.209.243 -835.741 21.373.502 21.854.427 -29.601 21.824.826 21.449.577 -51.904 21.397.673 21.750.340 -97.043 21.653.297 
 

Programma: 7: Middelen en mensen 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 184.075.462 10.481.798 194.557.260 82.798.204 12.077.025 94.875.229 79.652.992 2.763.223 82.416.215 91.633.786 -968.846 90.664.940 78.715.571 2.264.324 80.979.895 

Baten -392.562.085 -12.021.853 -404.583.938 -288.882.098 -2.344.881 -291.226.979 -262.313.873 -433.202 -262.747.075 -261.861.894 1.194.671 -260.667.223 -258.905.902 -2.013.272 -260.919.174 

 Σ -208.486.623 -1.540.055 -210.026.678 -206.083.894 9.732.144 -196.351.750 -182.660.881 2.330.021 -180.330.860 -170.228.108 225.825 -170.002.283 -180.190.331 251.052 -179.939.279 
 

Programma: 8: Integrale Opgaven 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 10.357.825 0 10.357.825 9.943.825 0 9.943.825 9.943.825 0 9.943.825 0 0 0 0 0 0 

Baten -2.500.000 0 -2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000 0 0 0 0 0 0 

 Σ 7.857.825 0 7.857.825 7.443.825 0 7.443.825 7.443.825 0 7.443.825 0 0 0 0 0 0 
 

Programma: 9: Investeringsagenda 2019-2023 

 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 

L/B Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw Vorige Wijziging Nieuw 

Lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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