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Voorwoord

In het voorwoord van de Bestuursrapportage 2020 schreven we dat voorspellend vermogen een geheel nieuwe 
betekenis had gekregen. In de eerste helft van vorig jaar waren we immers overvallen door de wereldwijde corona-
crisis. Vlak na de zomer van vorig jaar was de algemene gedachte dat het ergste wel achter de rug was. Maar er 
waren nog geen vaccins beschikbaar en toen de tweede golf zich in het najaar aandiende, bleek het voorspellend 
vermogen opnieuw te beperkt en waren er nog veel strengere maatregelen nodig dan we ons konden voorstellen. 
Alles wat net weer zo’n beetje was opgestart, kwam opnieuw tot stilstand, Nederland ging in lock-down en er 
kwam zelfs een heuse avondklok. 

Voor de provincie betekende dit dat fysieke bijeenkomsten, zoals werkbezoeken niet door konden gaan, de 
 vergaderingen van uw Staten moesten opnieuw digitaal, met alle ongemakken van dien en de provincie-
medewerkers werkten weer thuis. De gevolgen op economisch, maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied zijn 
nog altijd goed voelbaar. De gevolgen op economisch, maatschappelijk, sociaal en  cultureel gebied zijn nog altijd 
goed voelbaar.

De jaarlijkse bestuursrapportage is bedoeld om terug te kijken op het eerste half jaar en om wat nader in te 
zoomen op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het zal duidelijk zijn dat we ook dit jaar vooral in de 
portefeuilles economie, cultuur en sport niet datgene hebben kunnen doen wat we voor ogen hadden. Daar waar 
we hoopten dat we activiteiten die vorig jaar niet door konden gaan, nu min of meer konden inhalen, waren er 
opnieuw teleurstellingen. En hoewel het soms lastig is om te beschrijven wat nou precies de effecten zijn, hebben 
we ook in deze bestuursrapportage expliciet aangegeven bij welke afwijkingen de coronacrisis in meer of mindere 
mate een rol speelt.

Ondanks de bijzondere omstandigheden ging het werk gewoon door en onze ambities werden er zeker niet kleiner 
op. Vlak na de Tweede Kamerverkiezingen hebben we de Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland 
gepresenteerd. Daarin laten we zien dat Noord-Nederland oplossingen kan bieden voor landelijke maatschappe-
lijke opgaven op het gebied van woningbouw en klimaat. Ruimtelijke ontwikkelingen die we koppelen aan een 
betere bereikbaarheid. Een boodschap die we aan het nieuwe kabinet meegeven. We konden toen trouwens niet 
voorspellen dat de formatie zo lang zou duren.

Ondertussen gloorde er wel licht aan de horizon. Er kwamen vaccins beschikbaar, de druk op de ziekenhuizen werd 
geleidelijk aan minder en er werd weer wat mogelijk. Eén van de eerste grote publieksevenementen (met testen 
voor toegang) was het NK-Wielrennen op en om de VAM-berg en vlak voor de zomer konden we met uw Staten 
eindelijk weer fysiek vergaderen in het provinciehuis.

In deze Bestuursrapportage leggen we verantwoording af over de eerste helft van 2021. Ondanks de onzekerheden 
die er nog altijd zijn over het verloop van de coronacrisis, doen we dat in de zekerheid van de goede samenwerking 
die we met uw Staten hebben. Nog niet alles kan wellicht, maar nu de economie weer groeit en het sociale en 
culturele leven weer bloeit, kunnen we wel voorspellen dat we ons, samen met u, volop blijven inzetten voor het 
sterker en mooier maken van Drenthe.

College van Gedeputeerde Staten 
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Leeswijzer

De Bestuursrapportage 2021 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 2021 en indien van toepassing meerjarig voor 2022 tot en met 2024.

Per programma worden eerst de highlights, successen en opgetreden knelpunten in de uitvoering van het beleid 
tot en met juni 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 2021, 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 en met juni 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 11e begrotingswijziging 2021, 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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Besturen en samenwerken:  
kijkend over  
grenzen heen

PROGRAMMA 1

Highlights

De impact van de coronacrisis was in deze periode wederom zichtbaar en voelbaar. Iedereen ondervindt op zijn 
of haar eigen wijze de consequenties van deze langdurige pandemie en zowel economisch als sociaal trekken de 
beperkende maatregelen hun sporen. Juist in deze crisistijd is het van groot belang om te weten wat er speelt in 
de samenleving. Onder meer door werkbezoeken is de verbinding gezocht met inwoners, instellingen en bedrijven 
in de provincie. In de eerste helft van dit jaar hebben tal van werkbezoeken plaatsgevonden. Omwille van de 
coronabeperkingen gebeurde dit meestal digitaal. Daarnaast is het ook van belang te weten wat er leeft bij de 
Statenleden, ook zij zijn afgelopen half jaar digitaal ‘bezocht’ door de commissaris. 
  
Bestuurlijke afstemming tussen gemeenten en provincie over de aanpak van de coronacrisis vond tweewekelijks 
plaats in het Regionaal Beleidsteam. Dit heeft o.a. geresulteerd in een procesafspraak over de ontwikkeling van het 
herstelplan voor Drenthe waarin richting wordt gegeven aan de inspanningen om inwoners en ondernemers een 
steuntje in de rug te geven om de crisis zo snel mogelijk te boven te komen. Provinciale Staten zijn regelmatig door 
middel van een ‘Coronabrief’ bijgepraat over provinciale ontwikkelingen en ingezette acties in relatie tot corona. 

In 2021 zijn we doorgegaan met de lijn om binnen onze opgaven nadrukkelijk de verbinding en de mogelijkheden 
te zoeken in bestaande gremia, zoals Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Regio Groningen Assen 
(RGA), Regio Zwolle en de Regiodeals. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijke noordelijke inbreng voor 
de verkiezingsprogramma’s en de kabinetsformatie. Ook heeft er, in samenwerking met de gemeente Coevorden, 
De vereniging van Drentse gemeenten en de statenwerkgroep DrEUn, eind april een bijeenkomst plaatsgevonden 
over de kansen en mogelijkheden om de interbestuurlijke samenwerking met Europa te stimuleren.

Met steun van het Impulsteam Wonen zijn we er met gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen in geslaagd € 29 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) naar Drenthe te halen. De rijksbijdrage is 
bedoeld voor verduurzaming van koopwoningen in het kader van de wijk- en dorpsaanpak.

Burgemeestersbenoemingen
• Eén herbenoemingsprocedure voor de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn.
• Eén burgemeestersvacature voor de gemeente De Wolden.
• Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Coevorden is een aanbeveling verzonden naar de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is voorzien per 1 oktober.
.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• De Drentse Gezondheidstafel heeft de zienswijze op de nationale houtskoolschets ‘Acute Zorg’ aangeboden aan de Secretaris-

Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
• Het stateninitiatief om te komen tot een Jongerenadviesraad (JAR) heeft concreet gestalte gekregen. 
• Deelname van gedeputeerde Stelpstra (gezamenlijk met provincie Groningen) aan Duits-Nederlandse forumdiscussie bij de 

Hydrogen Cross Border Conference. 
• De Drentse Duitslandagenda 2020-2023 is vastgesteld.
• Lobby voor grenspendelaars om nadelige effecten van Duitse coronamaatregelen te beperken.
• Het Deltaplan Noord-Nederland is onder de aandacht gebracht van Tweede Kamer en informateur (met SNN-partners en provincie 

Flevoland).
• Samen met de VDG nemen wij deel aan een onderzoek naar bestuurlijke ecosystemen in Drenthe. Dit betreft een onderzoek naar 

regionale samenwerking en geeft inzicht in factoren die het succes van deze samenwerking bepalen.

Knelpunten
Er zijn geen specifieke knelpunten te melden. Wel hebben de coronamaatregelen ertoe geleid dat fysieke bijeenkomsten en afspraken 
in deze periode zeer beperkt en vertraagd hebben plaatsgevonden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bijeenkomst voor Provinciale 
Staten over de aanpak van de ondermijning in Drenthe. Deze heeft fysiek plaatsgevonden op 9 mei 2021, maar stond feitelijk eerder 
op de planning. 
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

 51% 29%

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves
 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B10 Cofinanciering EU Bijdrage van Cofinancieringsreserve  
Europa

-2.403.071 -3.469.738 -2.719.738 -2.219.738 -3.286.405

B10 Cofinanciering EU Bijdrage van Financieringsreserve     2.000.000

B10 Cofinanciering EU Bijdrage aan Cofinancieringsreserve  
Europa

    -2.000.000

B17 overheveling digitalisering 
en participatie omgevingswet

Bijdrage aan saldireserve 65.000     

B17 overheveling digitalisering 
en participatie omgevingswet

Bijdrage van de saldireserve  -65.000    

Totaal  -2.338.071 -3.534.738 -2.719.738 -2.219.738 -3.286.405

Beleidsresultaten

  
 0 0 35

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

 Lasten 6.654.867  Baten -19.640

● Realisatie 3.417.480 ● Realisatie -5.778
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Stad en platteland:  
ruimte bieden en  
richting geven

PROGRAMMA 2

Highlights

De ‘Beleidsregel Zon’ is uitgebreid met de ‘Handreiking participatie bij zonne- en windparken’. De handreiking is 
bedoeld om initiatiefnemers van zonne- en windparken te stimuleren om omwonenden te informeren, te betrekken 
en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om lokaal eigendom vorm te geven en financieel te participeren. 
De ‘Beleidsregel Zon’ wordt gebruikt bij het adviseren over de gemeentelijke ruimtelijke plannen voor energie-
projecten.

Het voornemen om de hoeveelheid zonneparken in Drenthe te maximeren tot 2030, gekoppeld aan de ambities 
van de RES Drenthe 1.0, is verwerkt in de Provinciale Omgevingsverordening. Deze wordt in het najaar van 2021 
ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd.

We zijn gestart met de actualisatie van de Natuurvisie en het uitwerken van de landelijke bossenstrategie in de 
Drentse bomen- en bossenstrategie. Beide processen zullen eind dit jaar, begin volgend jaar worden afgerond. 
Ondanks Corona hebben de gebiedsprocessen voor Natuurlijk Platteland gewoon doorgang gevonden. Daarnaast 
hebben we de aanvraag voor het uitvoeringsprogramma Natuur, na intensieve afstemming met gebiedspartners, 
ingediend bij het ministerie van LNV. Ook voor Toekomstgerichte Landbouw hebben we onze processen om de 
transitie vorm te geven samen met de boeren voort kunnen zetten. Op het snijvlak van landbouw en natuur zijn we 
samen met de groene partners gestart met de uitvoering van Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit.

Daarnaast hebben we veelvuldig en actief informatie gedeeld over het stikstofdossier. Voor diverse doelgroepen 
zijn specifieke digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zowel voor gemeenten, adviseurs van initiatief-
nemers als LTO en hun achterban hebben we (pro)actief benaderd en geïnformeerd. Deze bijeenkomsten hebben 
geleid tot meer inzicht en begrip over en weer en tot betere vergunningaanvragen en de daarbij behorende 
 informatie. De in Drenthe gekozen aanpak om de doelgroepen te informeren wordt inmiddels overgenomen door 
de andere noordelijke provincies, als gevolg van de positieve geluiden die hierover zijn ontvangen.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Asbestdakenregeling Drenthe vastgesteld met een uitbreiding t.o.v. vorige regeling.
• In de Nota klimaatadaptatie geeft de provincie aan wat we in de verschillende beleidsvelden al doen aan klimaatadaptatie en 

welke richtingen voor uitwerking we zien.
• Natuurvergunning woningbouwproject Liefingerveld definitief verleend.
• Het Koersdocument Stikstof is vastgesteld. 
• Ondersteuning van Drentse schapenhouders tegen aanvallen van wolven d.m.v. een subsidieregeling.
• In het kader van het project Duurzame Melkveehouderij zijn 8 gebiedscoaches aangesteld.
• Er zijn extra middelen vrijgemaakt voor meer toezicht in en rondom natuurgebieden.
• Een extra (financiële) impuls voor het doorontwikkelen van Nationale Parken Nieuwe Stijl.
• Het Uitvoeringsplan Boerenlandvogels is vastgesteld.
• Er zijn aanjagers voor de Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit in 7 gebieden geworven.
• De 3e editie van het Kindermenu is georganiseerd.

Knelpunten
• Veel beleidsonzekerheden en wijzigingen vergunningverlening Wet natuurbescherming (onderdeel stikstof), mede door gerechte-

lijke uitspraken.
• Geen toezichtbezoeken zwembaden afgelegd. Geeft druk op de planning om alle zwembaden te kunnen controleren als ze weer 

in bedrijf zijn.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000

  
Repeterende aanvullende beheermaatregelen zoals plaggen, maaien, afvoeren, (druk)begrazen.

Nog niet alle maatregelen van het beheerplan (zijnde niet PAS) zijn opgenomen in het programma Natuurlijk Platteland. Deze zijn 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021 t/m 2023 en zullen binnen het programma Natuurlijk Platteland 
worden uitgevoerd.

 

20.2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

  
Inzicht in de kwaliteit van de natuur in Drenthe op basis van het monitoringsprogramma

Onderuitputting verwacht door meevallende post.
Voor procesindicatoren PAS was € 100.000,-- begroot, maar dit komt lager uit door incorporatie werk in bredere meetnetten. Dit is 
sinds mei bekend. Gezien nieuw gewenste ontwikkelingen in monitoring voor N2000 doelen kan het geld conform begroting uitge-
geven worden.

20.2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

  
Wettelijke taken Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming naar behoren uitgevoerd

Er is een grote werkvoorraad aan liggende vergunningaanvragen met een onderdeel stikstof. De uitspraak van de RvS t.a.v. intern 
salderen betekent dat een groot deel van deze projecten nu vergunningvrij uitgevoerd kan worden. De verwachting is echter dat een 
groot deel daarvan toch een aanvraag indient. De aanvraag wordt compleet beoordeeld, maar in plaats van het verlenen van een 
vergunning kunnen wij daarop slechts reageren door de vergunning (positief) te weigeren. Onder de huidige legesverordening is op dit 
type besluit (positieve weigering) een gereduceerd tarief van toepassing (50%). Dit heeft gevolgen voor de legesinkomsten binnen de 
Wet natuurbescherming, maar de te verwachten financiële gevolgen zijn afhankelijk van het handelen van initiatiefnemers. Het is nu 
nog te vroeg om een gedetailleerde weergave van de financiële gevolgen te kunnen geven.

  
Wettelijke taken Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming naar behoren uitgevoerd

Lopende het eerste kwartaal is extra capaciteit ingezet, waarmee de omvang van de werkzaamheden weer handelbaar is geworden.

20.2.3.06 In 2021 is de provincie Omgevingswet proof

  
Werkprocessen en digitale informatiesystemen zijn op orde om te kunnen voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en het digitaal 
stelsel omgevingswet

Voor een goede implementatie van de Omgevingswet zijn wij afhankelijk van de landelijke voorziening DSO, softwareleveranciers voor 
decentrale systemen en het tijdig beschikbaar komen van werkende ketens. Het DSO-LV moet minimaal een half jaar voor inwerking-
treding gereed zijn, om werkprocessen in te regelen en verder te gaan oefenen met content in een werkend stelsel. Er is veel gereed, 
maar niet alle onderdelen zijn op tijd klaar. Door het Rijk en bestuurlijke partners zijn opties voor een verantwoorde inwerkings-
tredingsdatum uitgewerkt. De wet treedt naar verwachting een half jaar later (1 juli 2022) in werking.
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Status Omschrijving

20.2.6.02 Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

  
Afronden ALM-studie nazorgfonds Attero

Voor de volgende stap in de ALM-studie is informatie nodig uit het nazorgplan stortplaats Wijster. Over het nazorgplan 
zijn we in gesprek met de exploitant. Dat is een intensief proces wat meer tijd vraagt dan verwacht. We verwachten in 
het tweede kwartaal 2021 een voldoende uitgekristalliseerd nazorgplan te hebben. Aansluitend wordt de ALM-studie 
vervolgd.

21.2.4.01 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

  
Toezien op het naleven van de wettelijke kaders door (beheerders van) zwembaden en zwemplassen en het publiek informeren over 
waar en hoe er veilig en hygiënisch gezwommen kan worden in Drenthe

Vanwege de coronamaatregelen zijn badinrichtingen lang gesloten. In die periode konden geen inspecties uitgevoerd worden en is er 
een achterstand in de uit te voeren inspecties opgelopen. Er is een beperkt aantal zwemscholen en buitenbaden die op dit moment 
(deels) geopend zijn. Deze zouden geïnspecteerd kunnen worden, maar de controles zouden niet representatief zijn omdat het geen 
normale bedrijfssituatie betreft.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

35% 59%

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B1 ILG afboeken oude verplich-
tingen Hunze en Aa’s

Bijdrage aan reserve provinciaal 
aandeel ILG

534.000     

B12 verhoging subsidie beheer 
Natuurnetwerk Nederland

Bijdrage van reserve natuurbeleid  -10.000    

B16 Programma Natuurlijk 
Platteland

Bijdrage van reserve provinciaal 
aandeel ILG

-28.237     

B16 Programma Natuurlijk 
Platteland

Bijdrage aan reserve natuurbeleid 9.067.374     

Totaal  9.573.137 -10.000 0 0 0

Beleidsresultaten

  
 0 7 109

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

 Lasten 121.485.889  Baten -31.189.687 

● Realisatie 42.796.593 ● Realisatie -18.427.201
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Regionale economie en  
werkgelegenheid:  
kansen benutten

PROGRAMMA 3

Highlights

Met het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ draagt de provincie bij aan het behoud en de uitbreiding van 
werkgelegenheid in Drenthe. Samen met alle Drentse gemeenten en kennisinstellingen zijn de plannen voor het 
programma verder uitgewerkt. 

De ‘Subsidieregeling Stageplaatsen en Leerwerkplekken’ (uitwerking motie) is gestart en draagt bij aan het stimu-
leren van Drentse ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om stageplaatsen beschik-
baar te stellen voor studenten tijdens de coronacrisis en de herstelfase daarna.

De IT Hub is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen (NHL Stenden, Hanzehogeschool, RUG en 
Alfa-college), een aantal bedrijven (TVM, Fokker en Unigarant), de gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Dit 
IT-innovatieplatform faciliteert het vergroten van de innovatiekracht en ondersteunt de digitale transitie. In juni 
2021 is bestuurlijk akkoord gegeven op het Businessplan en het beschikbaar stellen van het in 2020 toegekende 
budget voor de fysieke bouw van de IT Hub.

De ‘Agenda Impact Ondernemen Drenthe’ is vastgesteld met als doel het Drentse bedrijfsleven te stimuleren om 
meer bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve banen in Drenthe. Op de langere termijn 
versterkt dit de brede Drentse welvaart.

De coronacrisis treft de vrijetijdssector hard. Dit geldt met name voor de groepen-, horeca- en evenementen-
sector. De groepensector wordt hulp geboden door het aanbieden van bedrijfsbezoeken met advies op maat en 
het organiseren van een kennissessie. Daarnaast werkt Marketing Drenthe samen met de groepsbedrijven aan de 
ontwikkeling van een meerjaren marketingprogramma.

De taskforce Vitale Vakantieparken (provincie Drenthe, Drentse gemeenten en RECRON) blijft zich inzetten voor 
kwalitatieve doorontwikkeling van verblijfsrecreatie. In februari jl. is het Recreatie Expert Team gestart, een multi-
disciplinair expertteam dat wordt ingezet voor advisering en coaching van ondernemers in het middensegment in 
de verblijfsrecreatie. Ook is de eerste subsidie verstrekt in het kader van het Recreatie Excellentieprogramma (REX).

16



SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Project ‘MedFood - Smart Nutrition Skills’ van Fresenius Kabi Nederland B.V in Emmer-Compascuum.
• Financiële bijdrage aan vernieuwing Veenpark in Emmen.
• Presentatie ‘Perspectief 2030 op bestemming Drenthe, een nieuwe kijk op de toekomst’ (samen met Drentse vrijetijdssector).
• Regeling ‘Verbeteren recreatieve fietsvoorzieningen’ vastgesteld.
• Ondertekening ‘Nationale Actie-Agenda Vakantieparken 2021-2022’.
• Gewerkt aan wandelknooppuntennetwerk Drenthe. 
• Diverse financiële bijdragen verleend t.b.v. kwaliteitsimpuls bovenregionale sportaccommodaties:

- Dak op de wielerbaan in Assen
- Hippische centrum Exloo
- EK Wielrennen

Knelpunten
De effecten van de coronacrisis zijn ook in Drenthe merkbaar. De Drentse economie en in het bijzonder de horeca- en evenementen-
sector maar ook de detailhandel en de industrie hebben het zwaar. De belangrijkste opgave voor de komende maanden is dan ook 
om de economische structuur te behouden en te versterken. Naast de generieke maatregelen van het Rijk is het belangrijk om onze 
Drentse MKB-bedrijven directe ondersteuning te bieden. Dat doen wij onder andere door de inzet van een breed instrumentarium in 
het kader van IBDO. Daarnaast spelen we in op de mogelijkheden van het Groeifonds en de nieuwe Europese programma’s. 
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.3.5.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

  
Een pilot gildeleren/meester-gezel in de kansrijke sectoren horeca en techniek gestart in samenwerking met sociale partners.

Door Corona is het nog niet gelukt om hier stappen in te zetten. 
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

33% 33%

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B11 Subsidie Hospitality 
Talent Hubs Drenthe

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek 
Pakket

-125.000     

B3 lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte subsidies  -322.000    

Totaal  -125.000 -322.000 0 0 0

Beleidsresultaten

  
 0 1 70

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

 Lasten 16.040.087  Baten -1.566.054

● Realisatie 5.243.971 ● Realisatie -512.366
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Mobiliteit en bereikbaarheid:  
slim en veilig

PROGRAMMA 4

Highlights

‘Bouwstenen voor het Deltaplan’, om Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter te verbinden, 
is aangeboden aan het Rijk.

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Verdubbelde N34 tussen Emmen en Coevorden is in gebruik genomen.
• Doorfietsroute Assen-Groningen: werkzaamheden deeltraject gemeente Assen gestart.
• Realisatie Transferium De Punt: n.a.v. marktconsultatie worden vervolgstappen gemaakt met markt.
• Gladheidsbestrijding: wegen begaanbaar gehouden ondanks hevige sneeuwval.

Knelpunten
• Toename incidenten in busdienst lijn 73 tussen Ter Apel en Emmen. Naar aanleiding hiervan pendeldienst uitgebreid en Rijk 

verzocht met structurele oplossing te komen.
• Bezetting Openbaar Vervoer vanwege corona. We monitoren nauwlettend de bezettingsgraad en herstel van het OV.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

21.4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

  
Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en trainingen

Net als in 2020 kunnen niet alle voorziene activiteiten worden uitgevoerd, alternatieven worden ontwikkeld. Mogelijk extra inzet 
nadat versoepelingen dit mogelijk maken.

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

Vertraging door stikstof. Op 1 juli 2021 is een AMvB vastgesteld waarin de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is uitge-
werkt. Hierin is onder andere het gebruik van een partiële vrijstelling voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten uitgewerkt. Op basis 
van de AMvB hebben wij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor vaststelling aan PS voorgelegd. Na vaststelling van het PIP en de 
benodigde vergunningen, wordt de aanbesteding gestart.

  
Drie veilige oversteken en voorbereiding van twee veilige oversteken N375 in samenwerking met gemeente De Wolden zijn gerealiseerd

De realisatie van de maatregelen Gijsselterweg en Berghuizen vraagt meer tijd. Dit komt mede door complexe bodemgesteldheid en 
planologische procedures.

  
Aanbesteding OV-knooppunt De Punt na vaststelling bestemmingsplan door gemeente Tynaarlo

Aanbesteding bouwteamconstructie gestart. Resultaat van de 1e fase is een uitgewerkt ontwerp ten behoeve verkrijgen bestemmings-
planwijziging en benodigde vergunningen en ontheffingen (go/no-go voor realisatie).

  
Start omgevingsproces en beschreven projectplannen deelprojecten bereikbaarheidsakkoord N391 en N862

In het najaar 2020 is digitaal een plenaire start gemaakt met het omgevingsproces. In verband met de coronamaatregelen is de start 
van het omgevingsproces in de verschillende deelprojecten uitgesteld tot het najaar 2021.  

21.4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief

  
Aanbesteding deeltrajecten doorfietsroute Assen-Groningen in samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo

Het traject in de gemeente Assen gaat volgens planning. De besluitvorming over het tracé bij de Vriezerbrug heeft in de gemeente 
Tynaarlo meer tijd gekost en daardoor loopt de planning van dit deel wat uit.

21.4.8.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk

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

De oorspronkelijke variant voor uitbreiding van de opstelcapaciteit past niet binnen het beschikbare budget. Alternatieven worden 
onderzocht, dit wordt in het najaar afgerond.

  
Verdubbeling spoor en perron Station Emmen-Zuid

Problemen met de treinbeveiliging hebben geleid tot vertraging van de realisatie. Ingebruikname van het tweede spoor en perron is nu 
gepland in juni 2022.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Status Omschrijving

21.4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie

  
Experimenten met innovatieve concepten waaronder autonoom vervoer (ATNorth), drones (DroneHub) en het gebruik van data 
(MaaS-app) 

Vertraging als gevolg van coronamaatregelen.

21.4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

  
Provinciaal luchtvaartbeleid als uitwerking van nationale luchtvaartnota en lobby luchtruimherziening is geactualiseerd.

De vaststelling van nationaal beleid is controversieel verklaard en daardoor vertraagd: in afwachting van vorming van nieuw kabinet.

  
Vaststellen en uitvoeren toekomstscenario voor Luchthaven Eelde passend binnen de context van het nationaal systeem van lucht-
havens en de gevolgen door Covid-19-maatregelen

De vaststelling van nationaal beleid is controversieel verklaard en daardoor vertraagd: in afwachting van vorming van nieuw kabinet.

21.4.11.01 Veilige en beschikbare wegen

  
Gladheidbestrijding

Van 1 januari t/m 15 april is er 30 keer preventief gestrooid en 6 keer curatief gestrooid. Ook zijn er meerdere curatieve acties geweest 
als gevolg van ijzel en sneeuwval. 
Vanwege hevige sneeuwval heeft de gladheidsbestrijding van 6 t/m 8 februari 72 uur vol operationeel curatief gedraaid. Het geraamde 
budget voor gladheidsbestrijding staat op nul. Voor het nieuwe seizoen, dat start op 15 oktober 2021, wordt gekeken of de kosten 
voor de gladheidsbestrijding binnen het budget van vast onderhoud wegen kunnen worden opgevangen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 248.465 248.465 248.465 248.465 -551.677

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -1.972.951

B5 Bermmaatregelen 0 5.851 5.851 2.926 0

Totaal 248.465 254.316 254.316 251.391 -2.524.628
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

12% 46%

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage van reserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen

-1.824.549 -1.647.468    

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage van reserve beheer vaarweg 
Meppel - De Punt

-2.947.735     

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage van Reserve mobiliteit -468.142 -2.305.223 -5.473.691 -1.517.691  

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage aan reserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen

2.947.735     

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de 
Punt

-248.465 -248.465 -248.465 -248.465 -248.465

B2 Herschikking reserves 
programma 4 Mobiliteit

Bijdrage aan Reserve mobiliteit  1.342.187 2.397.187 2.397.187 475.187

B2.1 Opheffen Reserve bdu,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage van reserve voormalige bdu 
verkeer en vervoer

-7.006.309 2.358.000 2.158.000 2.158.000 2.158.000

B2.1 Opheffen Reserve bdu,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage van Reserve mobiliteit -2.558.000 -2.358.000 -2.158.000 -2.158.000 -2.158.000

B2.1 Opheffen Reserve bdu,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage aan Reserve mobiliteit 11.419.235 1.854.926 1.854.926 1.854.926 1.854.926

B2.1 Opheffen Reserve bdu,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage aan reserve voormalige bdu 
verkeer en vervoer

-1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926

B2.2 Opheffen Reserve IVV,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer 
en vervoer

-59.927.284 11.969.580 9.616.848 6.244.815 6.044.576

B2.2 Opheffen Reserve IVV,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage van Reserve mobiliteit -5.228.731 -5.873.779 -5.422.317 -2.463.653  

B2.2 Opheffen Reserve IVV,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer 
en Vervoer

-8.148.803 -6.095.801 -4.194.531 -3.781.162 -4.071.625

B2.2 Opheffen Reserve IVV,  
naar Reserve mobiliteit

Bijdrage aan Reserve mobiliteit 73.304.818     

B3 lastneming subsidies Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies 895.125     

B3 lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte subsidies  -275.750 -619.375   

Totaal  -1.646.031 -3.134.719 -3.944.344 631.031 2.199.673

Beleidsresultaten

  
 0 11 42
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Realisatie t/m juni t.o.v. budget

 Baten -14.027.696  Lasten 75.970.066

● Realisatie -1.721.894 ● Realisatie 34.810.046



 
Klimaat en energie:  
samen doorpakken

PROGRAMMA 5

Highlights

De opening van zonnepark Hollandia door Koning Willem-Alexander is een recent voorbeeld van een groot zonne-
park dat samen met omgeving en ingepast in het landschap tot stand gekomen is. Het gebruik van de vloeivelden 
van Avebe is een voorbeeld van dubbel grondgebruik.

Ondanks de coronamaatregelen vond een succesvolle Digitale Expeditiedag 2021 plaats. Met onder andere 
gastspreker Suze Gehem en circa 100 deelnemers kan tevreden worden teruggekeken op een geslaagd online 
evenement. 

Voor de zomer is met grote betrokkenheid en inbreng van de staten de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 
vastgesteld; een belangrijke stap in de realisatie van onze ambities.

Ondertussen is Green Planet in Pesse een van de voorlopers in de ontwikkeling waterstofeconomie. Na de opening 
van een waterstofvulpunt werken ze nu met steun van de provincie aan een leasevloot van waterstofauto’s om 
zowel aanbod als vraag te stimuleren.

24



SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Rentekorting op de energiebespaarlening voor inwoners van Drenthe.
• Start van Programma Lokale Energie Drenthe (PLED).
• Plaatsen accu’s bij VV Nieuw Buinen (opening later dit jaar).
• Organiseren strategische werksessie netwerkproblematiek Drenthe.
• Opstellen van de handreiking participatie zon- en windparken.
• RES 1.0 vastgesteld in PS.
• Vijf bedrijven gebruiken de meetkoffer waarmee zij energiebesparing van hun productieproces kunnen opsporen.
• Afronden van het gedragsonderzoek ten behoeve van de communicatie-aanpak om inwoners van Drenthe te inspireren om 

duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Knelpunten
Belangrijk element van de EnergieTransitieAgenda is de samenwerking met (Drentse) partners. De coronamaatregelen die gedurende 
het eerste kwartaal van 2021 van kracht waren, belemmerden de beoogde samenwerkingsprojecten.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

21.5.1.03  In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015

  
Faciliteren van levendig kennisnetwerk voor alle partners van de energietransitie

Momenteel is het levendig houden van een netwerk lastig.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

19%

Geen

Beleidsresultaten

  
 0 1 34

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

 Lasten 7.241.417  Baten 0

● Realisatie 1.383.282 ● Realisatie 15.000
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Levendig en sociaal:  
gezond, gelukkig  
en veilig

PROGRAMMA 6

Highlights

Er worden verkennende gesprekken gevoerd met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een Gelijke Kansen Agenda voor Drenthe. De GKA werkt samen met 
scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met 
aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. Daarmee sluit de GKA goed aan bij de doelen en ambities van 
de Sociale Agenda. Samen met de Drentse gemeenten worden de thema’s voor de Gelijke Kansen Agenda voor 
Drenthe verkend. Gedacht wordt aan structurele borging van bijvoorbeeld de successen van Kansen4Kinderen, 
samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs en doorontwikkeling van de Drentse Onderwijsmonitor. 

In samenwerking met de Sociale Agenda wordt het programma Podium Platteland 2.0 uitgevoerd, waarin het 
sociale domein en de culturele sector gezamenlijk projecten met maatschappelijke impact opzetten. De eerste vier 
aanvragen zijn al toegekend.

In het kader van de 1e en 2e uitvraagrondes voor de alliantieprojecten wordt ruim 1,1 miljoen euro aan subsidies 
verstrekt. 

Met alle Drentse gemeenten worden gesprekken gevoerd over deelname aan Kansen4Kinderen. In de Regiodeal 
gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze (en Hardenberg) doen meer dan zestig 
scholen mee (verwacht was twintig).  

De kennisstructuur voor initiatieven van nieuwe woonvormen is opgezet. De twee externe procesbegeleiders die 
zijn aangetrokken, maken een ronde langs de gemeenten en zijn betrokken bij het ondersteunen van meerdere 
initiatieven voor nieuwe woonvormen. 

De subsidieregeling ‘Frisse Start na corona’ wordt in alle Drentse gemeenten ingevuld. Een aantal gemeenten heeft 
de eerste aanvragen al toegekend. 

Het project ‘Vitamine A’ droeg bij aan het vergroten van de leefbaarheid van kwetsbare Drenten. Binnen het project 
werden sociale activiteiten die nog wel mogelijk waren binnen de coronamaatregelen gedeeld.

Het Meerjarenbeleidsprogramma “Drenthe, Samen Gezond in Beweging” (MJP) van de Drentse gemeenten is 
samen met het Zilveren Kruis en de Provincie verder uitgewerkt.

Het document ‘Drentse regiodoorbraak positieve gezondheid’ is een gezamenlijk resultaat van de Drentse 
Gezondheidstafel. Een document waarin de deelnemers aan de Gezondheidstafel aangeven wat er volgens hen 
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• De Koloniën van Weldadigheid (Veenhuizen en Frederiksoord-Wilhelminaoord) zijn door UNESCO aangewezen als UNESCO-

werelderfgoed.
• Het Drents Monumentenfonds wordt aangevuld met een storting van € 5 miljoen.
• Het Veenpark kan door een provinciale bijdrage starten met de vernieuwing van het park
• Archeologisch beleefpunt in De Wolden geopend. 
• Start uitvoering Investeringsagenda plus: recreatieve fietspaden en sport & bewegen.
• Adviescommissie Sociale Agenda geworven en geïnstalleerd, geadviseerd over 34 projectaanvragen.  
• Alliantieprojecten: 60 intakegesprekken gevoerd. 
• Subsidieregeling Sociale Agenda opgesteld.   
• Project rond intergenerationele armoede, vertaling naar praktijk door CMO STAMM en welzijnsorganisaties. 
• Steeds meer organisaties aangesloten bij bondgenootschap Laaggeletterdheid.  
• Interne inclusieagenda, opgesteld met adviesraad inclusie, wordt uitgevoerd.

Knelpunten
• Eerste helft evenementenseizoen weggevallen vanwege Corona.
• Lange doorlooptijd proces Sociale Agenda. Deels opgevangen door formele zienswijzeprocedure te vervangen door bestuurlijke 

gespreksronde.

nodig is voor de inrichting van de toekomstige zorg in onze regio. Als ambitie staat de visie ‘positieve gezondheid’ 
centraal; een verandering in het denken over gezondheid en gedrag.
Met het Rijk is een Cultuurconvenant 2021-2024 gesloten waarin voor Drenthe, als onaanvaardbare witte vlek in 
de landelijke culturele infrastructuur, € 333.000,-- per jaar beschikbaar komt.

De Drentse bibliotheken zijn gestart met het uitvoeren van hun gezamenlijke innovatieagenda 2021-2024 met als 
doel bereikbare en toegankelijke maatschappelijk-educatieve bibliotheken.

De Koloniën van Weldadigheid zijn op 26 juli 2021 door UNESCO ingeschreven als werelderfgoed. De provincie 
Drenthe is als ‘siteholder’ nu aanspreekpunt voor de Koloniën in Nederland, én voor internationale kwesties die 
Nederland en België aangaan. De nieuwe verantwoordelijkheid is daarbij om deze gebieden van wereldwijde impor-
tantie in samenwerking met het Rijk en de partners in de gebieden te beschermen en het erfgoed uit te dragen. 
In het Managementplan is vastgelegd hoe het erfgoed in de gebieden de komende tien jaar (2021-2031)  uit  gedragen 
en beschermd zal gaan worden. Vastgelegd is, dat Drenthe de eerste drie jaar voorziet in het voorzitterschap van de 
transnationale Stuurgroep.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

21.6.2.04 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

  
Zoveel mogelijk mensen zijn met projecten en evenementen gestimuleerd om deel te nemen aan – of kennis te maken met – kunst, 
cultuur en erfgoed waardoor mensen uitdagende culturele ervaringen opdoen, die de verbeelding aanspreken. De amateurkunsten, de 
professionele kunsten en het cultuuronderwijs zijn ondersteund in het organiseren van ontmoetingen die het cultureel vermogen van 
mensen bevorderen

De hoop en de verwachting is dat vanaf de zomer veel van de nu gesubsidieerde projecten uitgevoerd kunnen worden, weliswaar 
met anderhalve meter afstand. Grote publieksevenementen zijn vaak omgebouwd naar meer kleinschalige evenementen met minder 
publiek.

21.6.2.05 Cultuureducatie

  
Deelname van leerlingen in het primair onderwijs en leerlingen in het vmbo incl. praktijkonderwijs aan het project Culturele Mobiliteit

De musea waren tot juni gesloten en museumbezoek was niet mogelijk voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onder-
wijs.

21.6.2.06 Cultuurparticipatie

  
Nieuwe doelgroepen worden bereikt met Gekleurd Grijs en Oktober Kindermaand naast de doelgroepen die al werden bereikt in de 
vorige perioden

De activiteiten van Gekleurd Grijs konden geen doorgang vinden.

21.6.2.09 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea

  
Het Drents Museum beheert de provinciale collectie en heeft spraakmakende internationale tentoonstellingen gerealiseerd voor een 
breed publiek binnen en buiten de provincie

Het museum beheert de collectie, maar heeft pas vanaf juni de deuren kunnen openen voor publiek. 

  
De musea van provinciaal belang zijn ondersteund in het presenteren van bijzondere Drentse (kunst)collecties en/of verhalen met een 
(inter)nationale uitstraling

De musea zijn ondersteund, maar hebben pas vanaf juni de deuren kunnen openen voor publiek.

21.6.2.13 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

  
Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie, samen met gemeenten *

Evenementen waren in de eerste maanden van 2021 niet toegestaan. Evenementen die hierdoor niet doorgaan ontvangen de helft 
van de begrote subsidie om hun doorlopende kosten te dekken. Zodra een evenement wel doorgaat ontvangt de organisatie het 
 resterende deel van het budget.
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Status Omschrijving

21.6.2.15 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het 
gaat om lezen, leren en (be)leven. Daarnaast vervullen zij in toenemende mate ook een brede maatschappelijke 
rol waaronder activit

  
Innovatie van lokale bibliotheekvoorzieningen in verbinding met o.a. cultuur, de sociale agenda, zorg en onderwijs

De Stuurgroep Drentse Innovatieagenda bibliotheken werkt op dit moment aan de gecombineerde uitvoering van de Projectenplanning 
2020 en 2021. De uitvoering van de projecten 2021 zijn minder ver gevorderd dan oorspronkelijk gepland was.

21.6.3.01 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

  
Uitvoeren van de subsidieregeling functieverbreding dorps- en buurthuizen

De pilots bij de dorpshuizen lopen, weliswaar soms met vertraging, door. In het najaar wordt bepaald of verlenging van de subsidie-
regeling nodig is. Ondanks dat fysieke bijeenkomsten vaak lastig zijn of niet mogelijk waren hebben de dorpshuizen in de pilots wel 
verder kunnen werken aan verbreding van hun functies. Met de dorpshuizen is via de BOKD doorlopend contact hoe activiteiten in 
aangepaste vorm wel kunnen doorgaan. In het najaar wordt bepaald of verlenging van de subsidieregeling nodig is.

21.6.3.03 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

  
Meer investeren in de inzet van ervaringsdeskundigheid

Het project is iets minder voortvarend uit de startblokken gekomen. Door het vele thuiswerken wordt er nog niet zo veel gebruik 
gemaakt van ervaringsdeskundigheid als zou kunnen. We zijn met de uitvoerders in overleg hoe project kan worden vlotgetrokken.

21.6.3.04 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

  
Uitvoeren van het Convenant dementie

Er is de afgelopen periode veel tijd geïnvesteerd in een goede relatie met de relevante partners op dit gebied. Het is de komende tijd 
aan hen om met een gedegen samenwerkingsplan te komen, waar de provincie in kan ondersteunen.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

72% 33%

Status Omschrijving

21.6.3.07 Sociale Agenda algemeen

  
De opbouw van een netwerkorganisatie

Het organiseren van interactiebijeenkomsten en werkateliers voor het initiëren van alliantievorming was niet mogelijk. Hierop zijn we 
naar alternatieven gaan zoeken waarop we toch alliantievorming kunnen stimuleren. Er zijn wel regelmatig digitale bijeenkomsten 
met onze partners georganiseerd om verbinding met elkaar te houden. Ook tijdens de intake van een projectidee voor een alliantie-
project heeft de provincie een ondersteunende en faciliterende rol vervuld. Inmiddels zijn er stappen gezet om vanuit de provincie een 
grotere rol te spelen bij de alliantievorming.

  
De ondersteuning van partners in de vormgeving van innovatieve projecten

Ondersteuning is in uitvoering. Na de derde uitvraagronde van de alliantieprojecten wordt eind 2021 gekeken in hoeverre er nog 
behoefte is aan een extra ronde voor experimentele projecten (derde tranche).

Beleidsresultaten

  
 0 12 77

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

 Lasten 26.390.317  Baten -2.243.305 

● Realisatie 18.999.458 ● Realisatie -743.174
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B8 Dekking risico lening 
LEADER

Bijdrage aan Reserve opvang  revolverend 
financieren

15.000     

Totaal  15.000 0 0 0 0
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Middelen  
en mensen

PROGRAMMA 7

Highlights

Om bedrijven en organisaties op een praktische manier te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen 
wordt het volgende gedaan:
• De werklijnen uit 2020 voor een coulante afwikkeling van subsidies zijn voor 2021 opnieuw vastgesteld.
• Subsidieaanvragen en facturen worden zo vlot als mogelijk afgewikkeld.
• Subsidieregelingen (energiezuinig warm buiten zitten, frisse start na corona) opgezet en al dan niet in samenwerking 

met SNN in uitvoering gebracht. 
• Soepel omgaan met verzoeken om betalingsregelingen of uitstel van betalingen bij vorderingen.

Het beleid Duurzame Inzetbaarheid is ingegaan op 1 maart jl. en heeft een looptijd tot en met eind 2023. Het is 
de provincie gelukt om tot een aansprekend beleid te komen, in nauwe samenwerking met de vakbonden FNV 
en CNV. Het beleid is gebaseerd op een hernieuwde visie op generatiemanagement, waarin aandacht is voor alle 
leeftijdsfasen. Gestreefd wordt naar een gezonde generatiebalans binnen de provincie als organisatie. Verschillende 
generaties werken op lerende wijze met elkaar samen. De medewerker heeft in het beleid duidelijk de regie en 
krijgt vanuit behoefte een aantal faciliteiten aangereikt, die kunnen worden ingezet bij inzetbaarheidsvraag-
stukken. Ook de regeling vitaliteitsverlof maakt deel uit van het beleid. 

Corona is van grote invloed op de wijze waarop het provinciaal bestuur en de provinciale organisatie fysiek 
functioneren. In korte tijd heeft dit een grote aanpassing van medewerkers en organisatie gevraagd. Het werken 
vanuit huis en op afstand heeft echter ook tot positieve ontwikkelingen geleid. Ontwikkelingen die we, ook als 
de coronacrisis voorbij is, willen behouden, borgen en verder ontwikkelen. In het voorjaar 2021 is een projectplan 
Hybride werken opgesteld. Dit plan heeft tot doel om als organisatie samen te komen tot verdere uitwerking en 
ontwikkeling van hybride werken. Aandachtspunten in het hybride werken zijn de digitale faciliteiten, de sociale 
interactie en de onderlinge verbinding.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Nieuwe corporate film van provincie Drenthe uitgebracht. Verschillende werkterreinen binnen en buiten provinciehuis in beeld 

gebracht, met glansrol van aantal collega’s. 
• Nieuw interactief introductieprogramma ontwikkeld, bestaande uit introductiedag en Onboardingapp.

Knelpunten
Geen knelpunten benoemd.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien 
van financieel instrumentarium

  
Geactualiseerd financieel beleid

Ondanks de coronasituatie kunnen de normale werkzaamheden, weliswaar met af en toe de nodige haperingen in het proces, toch 
nog redelijk worden uitgevoerd. Onze focus daarbij is met name gericht op de productie van de instrumenten in de planning- en 
controlcyclus en het actueel houden van de administratie. Voor bijzondere activiteiten als deze is meer afstemming, tijd en energie 
nodig. Op dit moment is dat in deze situatie niet haalbaar. Het vaststellen van de Nota onderhoud kapitaalgoederen en de Nota toe  -
rekening kosten wordt daarom doorgeschoven naar 2022.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

68%59%

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025

B6 HRM dienstverlening 0 -10.665 -10.665 -10.665 -39.708

B15 Bedrijfsvoering 360.000     

Totaal 360.000 -10.665 -10.665 -10.665 -39.708

Beleidsresultaten

  
 0 1 24
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Realisatie t/m juni t.o.v. budget

 Lasten 110.814.841  Baten -367.522.442 

● Realisatie 65.473.520 ● Realisatie -251.334.089



 
 
Integrale Opgaven

PROGRAMMA 8

De provincie vervult binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe de kassiersfunctie. Dit betekent dat de 
programma manager verantwoording aflegt aan de stuurgroep en niet aan het provinciaal bestuur.

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• In totaal lopen er 41 projecten op het thema Wonen, Werken en Welzijn in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waaronder 

7 nieuwe projecten in 2021 en 10 vervolgprojecten.  
• De Maand van de Regio heeft plaatsgevonden. Deze stond in het teken van successen vieren en het versterken van de regionale 

samenwerking. In dit kader werden zo’n 20 kennissessies georganiseerd. 
• Vanuit de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) is het project in het Achterste Diep opgestart met de partners van de 

agenda BBB. We hebben hiermee de samenwerking tussen de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit, de Regiodeal NIL en de 
andere gebieden van de Regiodeal versterkt. Daarmee ontstaat er een breed noordelijk platform voor het delen van ervaringen 
rond natuurinclusieve landbouw.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

0%          49%

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B3 lastneming subsidies Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies 1.032.000     

B3 lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte subsidies  -1.008.750 -23.250   

Totaal  1.032.000 -1.008.750 -23.250 0 0

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

 Baten -2.500.000  Lasten 10.652.932 

● Realisatie 0 ● Realisatie 5.254.014
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Investeringsagenda

PROGRAMMA 9

Highlights 

Ondernemers pakken steeds meer hun rol op om toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkelingen. 

Op 19 en 20 juni is het NK wielrennen voor vrouwen en voor mannen verreden op de VAM-berg.

Er is een subsidieregeling voor recreatieve fietsvoorzieningen in het leven geroepen. De verwachting is dat het 
gehele beschikbare budget van € 1.000.000,-- dit jaar zal worden uitgegeven.

Bij het versterken van het bestaande aanbod dagrecreatie is een subsidie van € 333.333,-- aan het Veenpark en 
een subsidie van € 325.000 voor de aanpak van het Kompasplein in Emmen verstrekt. Bij het versterken van nieuw 
aanbod zitten enkele potentiële mogelijkheden.

Bij het versterken van toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling Is een bijdrage van € 400.000,-- toegezegd voor 
de ontwikkeling van Gasselterveld, € 116.000,-- voor de Hunebed Highway en € 93.500,-- voor vier fietstranferia.

In het kader van het project Noaber Drenthe is het de planning om eind 2021 voor tien vakantieparken een plan 
van aanpak klaar te hebben en voor vijf vakantieparken een startadvies voor de uitvoering.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen 
Er zijn subsidies verleend t.b.v.:
• Hippisch Centrum Exloo (€ 140.000,--)
• Dak op de wielerbaan in Assen (€ 500.000,--)
• EK veldrijden op de VAM-berg (€ 350.000,--)

Knelpunten
Geen knelpunten
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Statut Omschrijving

21.9.13.02 In 2023 een reductie van 27% van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015

  
De partners van de energietransitie ervaren het netwerk als een levend netwerk. In dat kader beoordelen zij het netwerk met minimaal 8.

Het levendig houden van een netwerk is momenteel extra lastig. 

21.9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

  
Investering in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is uitgevoerd en/of ver in de voorbereiding

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil in 2021 de planvorming weer voortzetten. Ook zal er een fondsenwerver worden 
aangetrokken.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

8%          0%

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2021 2022 2023 2024 2025

B3 lastneming subsidies Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies 562.280     

B3 lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte subsidies  -140.570 -140.570 -140.570 -140.570

B9 Subsidieregeling Podium 
Platteland 2.0

Bijdrage van de saldireserve  -110.000    

B9 Subsidieregeling Podium 
Platteland 2.0

Bijdrage aan saldireserve 110.000     

B14 Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork

Bijdrage van de saldireserve  -1.000.000    

B14 Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork

Bijdrage aan saldireserve 1.000.000     

Totaal  1.672.280 -1.250.570 -140.570 -140.570 -140.570

Beleidsresultaten

  
 0 2 79
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Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 44.061.075  Baten -242.667 

● Realisatie 3.718.180 ● Realisatie 0



 
 
Meerjarenperspectief

Resultaat

Wij hebben de financiële afwijkingen tot juni en de meest recente ontwikkelingen in het lopende boekjaar geïnventariseerd en 
beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen moeten doorwerken in de Begroting 2021 en de nieuwe begroting 2022 tot en met 2025.
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 11e wijziging van de Begroting 2021.

Mutaties begroting 2021 2022 2023 2024 2025

Baten en lasten      

Saldo baten en lasten (- = nadeel) 8.791.780 -9.017.126 -6.584.251 -1.488.551 -3.791.638

Overhevelingen (- = toevoeging aan Saldireserve) -1.175.000 1.175.000    

Vereffenen met ov. reserves (- = toevoeging aan res.) -7.008.315 8.085.777 6.827.902 1.729.277 1.227.302

Per saldo mutatie vrije bestedingsruimte 608.465 243.651 243.651 240.726 -2.564.336

Dit is als volgt gespecificeerd:

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 0 977.637 6.358.824 4.277.055 3.334.394

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 248.465 248.465 248.465 248.465 -551.677

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit     -1.972.951

B5 Bermmaatregelen 0 5.851 5.851 2.926 0

B6 HRM dienstverlening 0 -10.665 -10.665 -10.665 -39.708

B15 Bedrijfsvoering 360.000     

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte 608.465 243.651 243.651 240.726 -2.564.336

Vrije bestedingsruimte na wijziging 608.465 1.221.288 6.602.475 4.517.781 770.058

Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte

In de 11e wijziging van de Begroting 2021 wordt de vrije bestedingsruimte in de jaren 2021 tot en met 2024 voordelig gemuteerd, 
met zo’n € 600.000,-- in 2021 en circa € 240.000,-- in de jaren daarna. Dit wordt verklaard door een aframing van de bedrijfskosten 
met € 360.000,-- in 2021 en het vervallen van de jaarlijkse toevoeging aan de opgeheven Reserve vaarweg Meppel-De Punt. Het 
nadeel van € 2.560.000,-- in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vanaf dat jaar de kapitaallasten via de exploitatie-
begroting van de provincie lopen (zie Statenstuk 2020-968).  
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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).

Overhevelingen 2021 2022 2023 2024 2025

B14 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 1.000.000 -1.000.000 0 0 0

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 110.000 -110.000 0 0 0

B17 Overheveling digitalisering en participatie omgevingswet 65.000     

B17 Overheveling digitalisering en participatie omgevingswet  -65.000    

Totaal overhevelingen 1.175.000 -1.175.000 0 0 0

Onttrekking aan de reserve 2021 2022 2023 2024 2025

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket      

B11 Subsidie Hospitality Talent Hubs Drenthe -125.000 0 0 0 0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -2.947.735 0 0 0 0

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer      

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -59.927.284 11.969.580 9.616.848 6.244.815 6.044.576

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG      

B16 Programma Natuurlijk Platteland -28.237 0 0 0 0

Bijdrage van Financieringsreserve      

B10 Cofinanciering EU 0 0 0 0 2.000.000

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa      

B10 Cofinanciering EU -2.403.071 -3.469.738 -2.719.738 -2.219.738 -3.286.405

Bijdrage van reserve natuurbeleid      

B12 Verhoging subsidie beheer Natuurnetwerk Nederland 0 -10.000 0 0 0

Bijdrage van reserve voormalige bdu verkeer en vervoer      

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -7.006.309 2.358.000 2.158.000 2.158.000 2.158.000

Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -1.824.549 -1.647.468 0 0 0

Bijdrage van reserve verstrekte subsidies      

B3 Lastneming subsidies 0 -1.747.070 -783.195 -140.570 -140.570

Bijdrage van Reserve mobiliteit      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -468.142 -2.305.223 -5.473.691 -1.517.691 0

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -2.558.000 -2.358.000 -2.158.000 -2.158.000 -2.158.000

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -5.228.731 -5.873.779 -5.422.317 -2.463.653 0

Totaal Onttrekking aan de reserve -82.517.058 -3.083.698 -4.782.093 -96.837 4.617.601
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Storting in de reserve 2021 2022 2023 2024 2025

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -248.465 -248.465 -248.465 -248.465 -248.465

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer      

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -8.148.803 -6.095.801 -4.194.531 -3.781.162 -4.071.625

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG      

B1 ILG afboeken oude verplichtingen Hunze en Aa’s 534.000 0 0 0 0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa      

B10 Cofinanciering EU 0 0 0 0 -2.000.000

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren      

B8 Dekking risico lening LEADER 15.000 0 0 0 0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid      

B16 Programma Natuurlijk Platteland 9.067.374 0 0 0 0

Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 2.947.735 0 0 0 0

Bijdrage aan reserve voormalige bdu verkeer en vervoer      

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926

Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies      

B3 Lastneming subsidies 2.489.405 0 0 0 0

Bijdrage aan Reserve mobiliteit      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 0 1.342.187 2.397.187 2.397.187 475.187

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit 11.419.235 1.854.926 1.854.926 1.854.926 1.854.926

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 73.304.818 0 0 0 0

Totaal Storting in de reserve 89.525.373 -5.002.079 -2.045.809 -1.632.440 -5.844.903

Ontwikkeling liquiditeit

De liquiditeitspositie van de provincie is onveranderd voldoende voor het nakomen van alle verplichtingen op korte termijn. In de 
Begroting 2022 zal een volledig beeld van de verwachte liquiditeitspositie en financieringsbehoefte voor de komende jaren worden 
opgenomen. 
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Bestuursrapportage 2021 
 

De 11e wijziging van de Begroting 2021 
  



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. 

  



01. Mutaties vrije bestedingsruimte 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 0 977.637 6.358.824 4.277.055 3.334.394 

B15 Bedrijfsvoering 360.000 0 0 0 0 

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 248.465 248.465 248.465 248.465 -551.677 

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 0 0 0 0 -1.972.951 

B5 Bermmaatregelen 0 5.851 5.851 2.926 0 

B6 HRM dienstverlening 0 -10.665 -10.665 -10.665 -39.708 

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte 608.465 243.651 243.651 240.726 -2.564.336 

Vrije bestedingsruimte na wijziging 608.465 1.221.288 6.602.475 4.517.781 770.058 

 
B15 Bedrijfsvoering 

De stelpost voor onderbesteding 2021 ad € 520.000,-- kan geheel worden afgeraamd wegens de verwachte onderbesteding op het budget voor 
Regelingen personeel en Drentalenten. Het laatstgenoemde budget valt gedeeltelijk vrij omdat er geen vervolggroep in 2021 staat gepland. 
Voorts ontstaat een voordeel van € 360.000,-- (toename vrije bestedingsruimte) als gevolg van verwachte onderbestedingen op enkele budgetten 
voor bedrijfsvoering zoals opleidingen (€ 170.000,--), uitzendkrachten (€ 100.000,--), kosten voor werving en selectie en HRM (€ 50.000,--) en het 
werkbudget GS (€ 40.000,--). 

           

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

1.4 Versterking 
kwaliteit eigen 
openbaar bestuur 

1.4.01 Rechtmatige, 
heldere en 
transparante 
besluitvorming 

Lasten I Inkoop -40.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

7.7 Bedrijfsvoering 
Personele inzet 

7.7.02 Inzet 
ondersteunend 
personeel 

Lasten I Lonen -300.000 0 0 0 0 

7.7 Bedrijfsvoering 
Personele inzet 

7.7.02 Inzet 
ondersteunend 
personeel 

Lasten I Inkoop -320.000 0 0 0 0 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten I Onvoorzien/stelpost 880.000 0 0 0 0 

7.6 Bedrijfsvoering 
Personeel en 
organisatie 

7.6.01 Betrouwbaar 
en aantrekkelijk 
werkgeverschap 

Lasten I Inkoop -50.000 0 0 0 0 

7.6 Bedrijfsvoering 
Personeel en 
organisatie 

7.6.02 De juiste 
mensen op de juiste 
plaats op het juiste 
moment 

Lasten I Inkoop -170.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 

Op 16 december 2020 is het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 en Beleidskader onderhoud beheer en vaarwegen (Statenstuk 2020-968) door uw 
Staten vastgesteld. Door middel van een drietal wijzigingen (B2, B2.1 en B2.2) worden de financiële effecten van dit besluit verwerkt in de 
begroting. Het betreft een technische wijziging, waarbij oude begrotingsregels zijn tegengeboekt en overgezet naar de nieuwe budgetten en op 
de vervallen reserves begrote mutaties meerjarig op € 0 zijn gezet. 

           

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 



4.5 Toegankelijke en 
veilige 
bereikbaarheid 

4.5.01 Toegankelijke 
en veilige 
bereikbaarheid 

Lasten I Subsidie 0 -1.342.187 -2.397.187 -2.397.187 -475.187 

4.5 Toegankelijke en 
veilige 
bereikbaarheid 

4.5.01 Toegankelijke 
en veilige 
bereikbaarheid 

Lasten S Kapitaallasten 50.000 250.000 300.000 300.000 300.000 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.02 Veilige en 
beschikbare 
vaarwegen 

Lasten I Inkoop 125.000 0 0 0 0 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.01 Veilige en 
beschikbare wegen 

Lasten I Inkoop 2.117.691 3.452.549 4.923.549 967.549 0 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.02 Veilige en 
beschikbare 
vaarwegen 

Lasten S Inkoop 0 250.142 250.142 250.142 250.142 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.01 Veilige en 
beschikbare wegen 

Lasten S Inkoop 0 0 0 0 250.000 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 -5.240.426 -3.952.691 -5.473.691 -1.517.691 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 2.699.270 1.093.722 2.148.722 2.148.722 226.722 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten I Onvoorzien/stelpost 248.465 248.465 248.465 248.465 248.465 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost 0 0 0 0 -800.142 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 

Op 16 december 2020 is het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 en Beleidskader onderhoud beheer en vaarwegen (Statenstuk 2020-968) door uw 
Staten vastgesteld. Door middel van een drietal wijzigingen (B2, B2.1 en B2.2) worden de financiële effecten van dit besluit verwerkt in de 
begroting. Het betreft een technische wijziging, waarbij oude begrotingsregels zijn tegengeboekt en overgezet naar de nieuwe budgetten en op 
de vervallen reserves begrote mutaties meerjarig op € 0 zijn gezet. 

           

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 -65.156.015 6.095.801 4.194.531 3.781.162 6.044.576 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost 0 0 0 0 -1.972.951 

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 65.156.015 -6.095.801 -4.194.531 -3.781.162 -4.071.625 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B5 Bermmaatregelen 



Op basis van de aanvraag voor ‘Bermmaatregelen N-Wegen ter verhoging van de verkeersveiligheid op provinciale wegen’ door de provincie, 
heeft het rijk een bijdrage toegezegd van totaal € 1.366.578,--. Voor het project ‘Bermmaatregelen N371 Wittelte-Uffelte’ (verbreding wegberm) is 
€ 645.545,-- beschikbaar. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd met € 53.684,--, omdat dit beschikbaar is gesteld voor de waterberging en dit 
gaat niet door. Resteert een bijdrage van het Rijk van € 591.861,--. Het betreft hier een maximale bijdrage. Omdat de werkzaamheden uitgevoerd 
worden binnen de projecten Bermmaatregelen N371 en het project Oeverbeschoeiing beton Wittelterbrug-1e Uffelterbrug moet de bijdrage 
verdeeld worden over deze twee projecten. 
 
Voor het project Bermmaatregelen N371 is een bedrag geraamd van € 371.249,--. We stellen voor € 123.750,-- van de toegezegde bijdrage toe 
te voegen aan dit projectbudget. Hiermee wordt het totale budget € 494.999,--. 
 
Voor het project 6332003 Oeverbeschoeiing beton Wittelterbrug-1e Uffelterbrug hebt u in de voorjaarsnota 2020 een bruto krediet beschikbaar 
gesteld van € 2.844.461,-- (afschrijving start in 2022). We stellen voor het restant van de (gecorrigeerde) toegezegde bijdrage van € 468.112,-- 
als dekking aan te wenden voor dit project. Het gevolg is dat er € 468.112,-- krediet vrijkomt op dit project. Dit willen we toevoegen aan de 
projecten 6332009 damwand beton 2022 (afschrijving start in 2024) en 6332013 damwand beton 2023 (afschrijving start in 2025). Omdat per 
saldo de afschrijvingen nu later starten dan gepland, valt er in de jaren 2022 t/m 2024 een klein bedrag aan afschrijvingslasten vrij. Dit wordt 
toegevoegd aan de vrije ruimte. 

           

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.01 Veilige en 
beschikbare wegen 

Lasten I Inkoop 123.750 0 0 0 0 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.01 Veilige en 
beschikbare wegen 

Baten I Ontv.subsidies -123.750 0 0 0 0 

4.11 Instandhouden 
en beheren van onze 
fysieke infrastructuur 

4.11.02 Veilige en 
beschikbare 
vaarwegen 

Lasten S Kapitaallasten 0 -5.851 -5.851 -2.926 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost 0 5.851 5.851 2.926 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B6 HRM dienstverlening 

Naast de HRM dienstverlening voortvloeiende uit DVO’s is er de laatste jaren geen andere betaalde HRM dienstverlening geweest. De hier 
structureel geraamde inkomst wegens incidentele opdrachten (tot en met 2024 € 10.665,-- per jaar, daarna € 39.708,-- per jaar) kan daarom 
vervallen. 

           

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

7.6 Bedrijfsvoering 
Personeel en 
organisatie 

7.6.01 Betrouwbaar 
en aantrekkelijk 
werkgeverschap 

Baten S Ontv. bijdragen 0 10.665 10.665 10.665 39.708 

7.1 Een duurzaam 
sluitende provinciale 
begroting 

7.1.02 Goed beheer 
van provinciale 
geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/stelpost 0 -10.665 -10.665 -10.665 -39.708 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

 
  



02. Overhevelingen 
 
      

Overhevelingen 2021 2022 2023 2024 2025 

B14 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 1.000.000 -1.000.000 0 0 0 

B17 overheveling digitalisering en participatie 
omgevingswet 

65.000 -65.000 0 0 0 

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 110.000 -110.000 0 0 0 

Totaal overhevelingen 1.175.000 -1.175.000 0 0 0 

 
B14 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werkt aan de voorbereiding van de plannen voor de vernieuwbouw. Helaas heeft dit door diverse 
redenen (o.a. gevolgen corona en uitval personeel) vertraging opgelopen. In 2021 zal het project daarom nog niet tot uitvoering komen. Het 
voorstel is om het beschikbare bedrag voor de verbouwing van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork naar 2022 over te hevelen. 

           

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

0 -1.000.000 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 

1.000.000 0 0 0 0 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

9.15 
Investeringagenda 
2016-2019 

9.15.3 Culturele 
investeringen die 
leiden tot 
toonaangevende 
kwaliteit 

Lasten I Subsidie -1.000.000 1.000.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B17 overheveling digitalisering en participatie omgevingswet 

We stellen voor om de budgetten participatie omgevingswet en digitalisering besluitvormingsproces voor € 65.000,-- over te hevelen. Dit komt 
door vertraging in een lopend onderzoek die eerst moet worden afgerond en inhuur van een externe deskundige dat nog moet plaatsvinden. 

           

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

1.4 Versterking 
kwaliteit eigen 
openbaar bestuur 

1.4.01 Rechtmatige, 
heldere en 
transparante 
besluitvorming 

Lasten I Inkoop -65.000 65.000 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 



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 

65.000 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 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

0 -65.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 

Met de subsidieregeling Podium Platteland 2.0 wordt de samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein gestimuleerd. De 
regeling heeft een looptijd tot en met 2024 en wordt gefinancierd vanuit de Cultuurnota en de Sociale Agenda. In het budget vanuit de 
investeringsagenda voor de Sociale Agenda is er eenmalig € 110.000,-- beschikbaar voor de regeling, vanuit de Cultuurnota is er jaarlijks € 
110.000,-- beschikbaar. Onbedoeld zijn de bijdrages vanuit de beide beleidsterreinen ongelijk en is er onvoldoende budget beschikbaar om 
gedurende de looptijd van de regeling voldoende middelen beschikbaar te houden. Om dit te herstellen is het voorstel om het subsidieplafond 
voor 2021 te verlagen, via de Saldireserve het budget vanuit de investeringsagenda in 2022 in te zetten en in 2023 een deel van het structurele 
budget sociaaleconomische ontwikkeling en ondersteuning in te zetten. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

6.3 Sociaal Drenthe 
voor iedereen 

6.3.12 Sociale Agenda 
algemeen 

Lasten S Subsidie 0 0 -110.000 0 0 

6.2 Cultuur en 
evenementen 

6.2.08 Meer kunst en 
cultuuruitingen zijn 
verbonden aan 
maatschappelijke 
doelen 

Lasten I Subsidie 0 0 110.000 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

0 -110.000 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 

110.000 0 0 0 0 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

9.04 Sociale agenda 9.04.05 Verbeteren 
van de leefbaarheid en 
bereikbaarheid 

Lasten I Subsidie -110.000 110.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

 
  



03. Overige reservemutaties 
Onttrekking aan de reserve 2021 2022 2023 2024 2025 

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket      

B11  Subsidie Hospitality Talent Hubs Drenthe -125.000 0 0 0 0 

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De 
Punt 

     

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -2.947.735 0 0 0 0 

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en 
vervoer 

     

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -59.927.284 11.969.580 9.616.848 6.244.815 6.044.576 

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG      

B16 Programma Natuurlijk Platteland -28.237 0 0 0 0 

Bijdrage van Financieringsreserve      

B10 Cofinanciering EU 0 0 0 0 2.000.000 

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa      

B10 Cofinanciering EU -2.403.071 -3.469.738 -2.719.738 -2.219.738 -3.286.405 

Bijdrage van reserve natuurbeleid      

B12 verhoging subsidie beheer Natuurnetwerk 
Nederland 

0 -10.000 0 0 0 

Bijdrage van reserve voormalige bdu verkeer en 
vervoer 

     

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -7.006.309 2.358.000 2.158.000 2.158.000 2.158.000 

Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

     

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -1.824.549 -1.647.468 0 0 0 

Bijdrage van reserve verstrekte subsidies      

B3 lastneming subsidies 0 -1.747.070 -783.195 -140.570 -140.570 

Bijdrage van Reserve mobiliteit      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -468.142 -2.305.223 -5.473.691 -1.517.691 0 

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -2.558.000 -2.358.000 -2.158.000 -2.158.000 -2.158.000 

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -5.228.731 -5.873.779 -5.422.317 -2.463.653 0 

Totaal Onttrekking aan de reserve -82.517.058 -3.083.698 -4.782.093 -96.837 4.617.601 

      

Storting in de reserve 2021 2022 2023 2024 2025 

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit -248.465 -248.465 -248.465 -248.465 -248.465 

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en 
Vervoer 

     

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit -8.148.803 -6.095.801 -4.194.531 -3.781.162 -4.071.625 

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG      

B1 ILG afboeken oude verplichtingen Hunze en Aa's 534.000 0 0 0 0 



Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa      

B10 Cofinanciering EU 0 0 0 0 -2.000.000 

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 

     

B8 Dekking risico lening LEADER 15.000 0 0 0 0 

Bijdrage aan reserve natuurbeleid      

B16 Programma Natuurlijk Platteland 9.067.374 0 0 0 0 

Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

     

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 2.947.735 0 0 0 0 

Bijdrage aan reserve voormalige bdu verkeer en 
vervoer 

     

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 -1.854.926 

Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies      

B3 lastneming subsidies 2.489.405 0 0 0 0 

Bijdrage aan Reserve mobiliteit      

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 0 1.342.187 2.397.187 2.397.187 475.187 

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit 11.419.235 1.854.926 1.854.926 1.854.926 1.854.926 

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 73.304.818 0 0 0 0 

Totaal Storting in de reserve 89.525.373 -5.002.079 -2.045.809 -1.632.440 -5.844.903 

 
B1 ILG afboeken oude verplichtingen Hunze en Aa's 

Na afronding van de jaarstukken 2020 is nog een ten onrechte niet afgeboekte oude restantverplichting ILG aan het Waterschap Hunze en Aa’s 
geconstateerd waaraan geen verplichting (te betalen subsidie) meer ten grondslag ligt. De eerstkomende gelegenheid om deze afboeking te 
begroten is bij deze 1e Bestuursrapportage 2021. De afboeking vindt plaats ten gunste van het budget Afwikkeling voorgaand boekjaar op de 
begrotingsprestatie ILG en wordt vervolgens gestort in de Reserve ILG. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.01 Afwikkelen 
projecten 
investeringsbudget 
Landelijkgebied (ILG) 

Lasten I Subsidie -534.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

534.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B10 Cofinanciering EU 



De nieuwe Europese programmaperiode loopt van 2021-2027. De Europese Commissie (EC) heeft haar ambitie voor de komende periode 
beschreven in de Green Deal. We hebben, mede dankzij een goede lobby, veel EU-middelen voor Noord-Nederland en Drenthe beschikbaar 
gekregen in deze nieuwe Europese programmaperiode. Deze fondsen richten zich veelal op provinciale opgaven en doelen op gebied van 
energietransitie, arbeidsmarkttransitie, innovatiebevordering (in het mkb), digitalisering, versterking economie (herstel Corona), 
plattelandsontwikkeling, landbouw en circulaire economie. 
Om de EU-middelen in te kunnen zetten, is provinciale cofinanciering noodzakelijk. Onze inschatting is dat we voor de komende Europese 
periode (2021-2027) in totaal circa € 55 miljoen aan cofinanciering nodig hebben om circa € 192 miljoen aan Europese middelen te kunnen 
inzetten voor het behalen van onze doelen. 
 
Om deze cofinanciering mogelijk te maken is er in de voorjaarsnota een toevoeging aan de Reserve cofinanciering Europa voorgesteld. Daarbij 
werd voor het doortrekken van de jaarlijkse storting van € 2.000.000,-- uitgegaan van 2025. Voor dat jaar was het bedrag echter al begroot. De 
aanvulling moest starten in boekjaar 2026. De oorspronkelijke wijziging wordt voor het boekjaar 2025 gecorrigeerd.   
 
De daadwerkelijke jaarlijkse uitgaven vanuit de reserve verlopen via dit programma. Deze uitgaven zijn gebaseerd op de inschatting van de 
verschillende Europese fondsen. 

           

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 2.403.071 3.469.738 2.719.738 2.219.738 3.286.405 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

-2.403.071 -3.469.738 -2.719.738 -2.219.738 -1.286.405 

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 0 0 0 -2.000.000 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B11  Subsidie Hospitality Talent Hubs Drenthe 

Onlangs heeft de provincie aan het Drenthe College een incidentele subsidie van € 250.000,-- verleend voor het project Hospitality Talent Hubs 
Drenthe. Uw Staten zijn in de gelegenheid gesteld ten aanzien van het voornemen tot subsidieverlening wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken. In de desbetreffende Statenbrief hebben wij aangegeven dat de dekking van deze subsidie uit de bestaande begroting alleen voor de 
helft mogelijk is en dat voor de andere helft een wijziging van de begroting zal worden voorbereid, die wordt meegenomen in de 
bestuursrapportage 2021. Om deze reden stellen we voor incidenteel € 125.000,-- te onttrekken aan de Reserve Regionaal Specifiek Pakket en 
het budget voor het Ruimtelijk Economisch Programma voor wat betreft het onderdeel Arbeidsmarkt met dit bedrag te verhogen. 

           

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

3.2 Drenthe is dé 
MKB-provincie 

3.2.03 RSP: Ruimtelijk 
Economisch 
Programma 

Lasten I Subsidie 125.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

-125.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B12 verhoging subsidie beheer Natuurnetwerk Nederland 



De provincies zijn, op basis van internationale verplichtingen, verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, de Natura 
2000-gebieden, het (agrarisch) natuurbeheer en het soortenbeleid. Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) schept de voorwaarden 
hiervoor; via het SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. 
Door ophoging van het budget kunnen alle ingediende aanvragen gehonoreerd worden. Er zijn meer aanvragen ingediend dan voorzien. Voor het 
openstellingsbesluit Natuur 2021 is het voorstel om het subsidieplafond voor het onderdeel voor continuering van beheer op terreinen gelegen 
binnen het Natuurnetwerk Nederland, van € 50.000,-- op te hogen naar € 60.000,--. Deze ophoging van € 10.000,-- wordt in 2022 gedekt vanuit 
de Reserve natuurbeleid. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.09 Beheer Natuur 
en Landschap 

Lasten S Subsidie 0 10.000 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

0 -10.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B16 Programma Natuurlijk Platteland 

Grond: in de huidige markt is het lastig om rechtstreeks NNN-gronden aan te kopen. Het beschikbaar krijgen van gronden vindt met name plaats 
door het aankopen van ruilgronden om vervolgens te kunnen ruilen met NNN-gronden. Het aankopen van deze ruilgronden leidt tot een hogere 
grondvoorraad, niet tot meer lasten. Pas bij de uitruil van gronden wordt de afwaardering 
van NNN-gronden als last meegenomen. Op dit moment blijft de uitruil achter en zijn er minder lasten (€ 6.436.505,--). Daarnaast zijn er wel meer 
baten door de verkoop van ruilgronden (€ 2.166.677,--). Het wel of niet doorgaan van transacties kan alsnog leiden tot afwijkingen. Dit wordt 
maandelijks gemonitord 
 
  
PAS-Milieukwaliteit: in een aantal gebieden blijven de te nemen maatregelen achter, daarentegen worden er nu fors meer maatregelen 
gerealiseerd m.b.t. Terwisscha (€ 10.000.000,--). Hier realiseren we een samenhangend pakket van verdrogingsmaatregelen, waarbij we 
natuurherstelmaatregelen in het kader van Natura2000 koppelen aan het veiligstellen van een duurzame drinkwatervoorziening voor Friesland. 
Per saldo wordt daarom circa 5 ton bijgeraamd. 
  
Realisatie EHS: het achterblijven van de realisatie heeft als oorzaak dat de gebiedsprocessen in sommige gevallen moeizamer verlopen, omdat 
het realiseren van draagvlak bij de betrokken partijen meer tijd kost. Corona heeft hier ook aan bijgedragen, omdat fysiek overleg niet mogelijk 
was. Daarnaast spelen er vaak meer opgaven in een gebied, die ook hun weerslag hebben op het realiseren van natuur. Enerzijds kunnen 
opgaven daardoor meer integraal worden opgepakt, anderzijds leidt dit tot vertraging omdat er met meer aspecten rekening moet worden 
gehouden. Ook aanbestedingsvoordelen en vertragingen in vergunningenprocedures kunnen tot grote afwijkingen leiden of verschuivingen over 
de jaargrens heen. Dit speelt bijvoorbeeld in Bargerveen. Hierdoor wordt € 4.899.920,-- aan lasten en € 2.476.667,-- aan baten afgeraamd in 
2021. 
 
Per saldo leiden deze voorgestelde wijzigingen ertoe dat er € 9.067.373,-- aan de Reserve Natuurbeleid wordt toegevoegd. Deze middelen 
blijven daarmee beschikbaar voor de opgaven van het Programma Natuurlijk Platteland. Voor de onderdelen ILG leidt dit tot een onttrekking aan 
de reserve ILG van € 28.237,--. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.07 
Functieverandering tbv 
Natuurnetwerk 
Nederland 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

-2.166.677 0 0 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Subsidie -383.500 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.01 Afwikkelen 
projecten 
investeringsbudget 
Landelijkgebied (ILG) 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

1.027.397 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.07 
Functieverandering tbv 
Natuurnetwerk 
Nederland 

Lasten I Inkoop -6.436.505 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.06 Realisatie 
kwaliteitsverbetering 
Natura2000 

Lasten I Inkoop -2.211.005 0 0 0 0 



2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.06 Realisatie 
kwaliteitsverbetering 
Natura2000 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

4.553.566 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.04 Realisatie 
Natuurnetwerk 
Nederland 

Lasten I Inkoop -4.899.920 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.04 Realisatie 
Natuurnetwerk 
Nederland 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

2.476.667 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk 
Platteland 

2.2.01 Afwikkelen 
projecten 
investeringsbudget 
Landelijkgebied (ILG) 

Lasten I Subsidie -999.160 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

-28.237 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 

9.067.374 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve mobiliteit 

Op 16 december 2020 is het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 en Beleidskader onderhoud beheer en vaarwegen (Statenstuk 2020-968) door uw 
Staten vastgesteld. Door middel van een drietal wijzigingen (B2, B2.1 en B2.2) worden de financiële effecten van dit besluit verwerkt in de 
begroting. 

           

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

-9.564.309 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 

9.564.309 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B3 lastneming subsidies 



Conform de nieuwe voorschriften van de Commissie BBV met betrekking tot lastneming subsidies mag bij grote projectsubsidies alleen het 
gerealiseerde deel van de toegezegde subsidie als last in het begrotingsjaar worden verantwoord en niet meer de totale toegezegde subsidie. 
Met het gerealiseerde deel van de subsidie wordt bedoeld het gedeelte dat betrekking heeft op projectactiviteiten/kosten die in het begrotingsjaar 
daadwerkelijk zijn verricht/gemaakt. 
Bij vijf incidentele subsidies die dit jaar zijn verstrekt, dienen wij de lasten over meerdere jaren te spreiden. Het gedeelte van de subsidie dat 
betrekking heeft op de jaren 2022 e.v. wordt in het eerste en tweede geval in 2021 afgeraamd en toegevoegd aan de Reserve verstrekte 
subsidies. Voor de jaren 2022 e.v. worden deze bedragen vervolgens aan deze reserve onttrokken en opnieuw als budget geraamd om de 
toekomstige lasten te kunnen dekken. Het gaat hierbij om de volgende incidentele subsidies boven € 800.000,--. 
1. Verlening subsidie Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe tranche 3.1 Regionaal innovatiecentrum voor verduurzaming van de gebouwde 
omgeving Gemeente Hoogeveen, waarbij 626.000,-- betrekking heeft op de jaren 2022 en 2023. Als gevolg van temporisering wordt het kasritme 
aangepast. Het budget Regiodeal Zuidoost-Drenthe Wonen wordt dit jaar verlaagd met € 626.000,-- (dit bedrag is inclusief de bijdragen van de 
gemeenten van 25%, zijnde 156.500,--) en het saldo van beide posten ad € 469.500,-- wordt gestort in de Reserve verstrekte subsidies. Voor de 
jaren 2022 en 2023 wordt € 446.250,--, respectievelijk € 23.250,-- aan de reserve onttrokken en, verhoogd met de bijdrage van de gemeenten, 
opgevoerd als budget Regiodeal Zuidoost-Drenthe Wonen 
2. Verlening subsidie project HEAVENN, waarbij € 562.280,-- betrekking heeft op de jaren 2022 t/m 2025. Wij stellen voor dit bedrag 
eenmalig in mindering te brengen op het beschikbare budget en aan de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen. Voor de jaren 2022 t/m 2025 
stellen wij voor € 140.570,-- per jaar aan de reserve te onttrekken en voor dit project beschikbaar te stellen. 
3. Verlening subsidie project Knowledge Transfer Med-foods. Het gedeelte van de subsidie dat betrekking heeft op het jaar 2022, zijnde 
€ 322.000,--, is via het Statenstuk 2021-983 reeds aan de Reserve verstrekte subsidies toegevoegd. Via deze wijziging willen we het budget in 
2022 met € 431.793,-- ophogen en een bijdrage van de gemeente Emmen van € 109.793,-- ramen. Per saldo stellen we voor in 2022 het bedrag 
van € 322.000,-- aan de Reserve verstrekte subsidies te onttrekken. 
4. Verlening subsidie Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe tranche 5, project RegioCampus Emmen, waarbij € 750.000,-- betrekking heeft 
op het jaar 2022. Als gevolg van temporisering wordt het kasritme aangepast. Het budget Regiodeal Zuidoost-Drenthe Werken wordt dit jaar 
verlaagd met € 750.000,-- (dit bedrag is inclusief de bijdragen van de gemeenten van 25%, zijnde € 187.500,--) en het saldo van beide posten ad 
€ 562.500,-- wordt gestort in de Reserve verstrekte subsidies. In het jaar 2022 wordt € 562.500,-- aan de reserve onttrokken en, verhoogd met de 
bijdrage van de gemeenten, opgevoerd als budget Regiodeal Zuidoost-Drenthe Werken. 
5. Subsidieverlening - BDU 2021 - verkeersmaatregelen N375, waarbij € 895.125,-- betrekking heeft op de jaren 2022 en 2023. Wij 
stellen voor dit bedrag eenmalig in mindering te brengen op het beschikbare budget en aan de Reserve verstrekte subsidies toe te voegen. Voor 
de jaren 2022 en 2023 stellen wij voor € 275.750,-- respectievelijk € 619.375,-- aan de reserve te onttrekken en voor dit project beschikbaar te 
stellen. 

           

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

3.2 Drenthe is dé 
MKB-provincie 

3.2.03 RSP: Ruimtelijk 
Economisch 
Programma 

Lasten I Subsidie 0 431.793 0 0 0 

3.2 Drenthe is dé 
MKB-provincie 

3.2.03 RSP: Ruimtelijk 
Economisch 
Programma 

Baten I Ontv.subsidies 0 -109.793 0 0 0 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

4.5 Toegankelijke en 
veilige bereikbaarheid 

4.5.01 Toegankelijke 
en veilige 
bereikbaarheid 

Lasten I Subsidie -895.125 275.750 619.375 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

2.489.405 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 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

0 -1.747.070 -783.195 -140.570 -140.570 

Programma: 8: Integrale Opgaven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

8.1 Regiodeal Zuid- 
en Oost-Drenthe 

8.1.01 Uitvoeren van 
de integrale opgave 

van de sociaal 
economische 
ontwikkeling van Zuid- 
en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en 
de gemeenten in Zuid- 
en Oost- Drenthe 

Lasten I Subsidie -1.376.000 1.345.000 31.000 0 0 



8.1 Regiodeal Zuid- 
en Oost-Drenthe 

8.1.01 Uitvoeren van 
de integrale opgave 
van de sociaal 
economische 
ontwikkeling van Zuid- 
en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en 
de gemeenten in Zuid- 
en Oost- Drenthe 

Baten I Ontv.subsidies 344.000 -336.250 -7.750 0 0 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

9.13 Energietransitie 9.13.03 Drenthe heeft 
in 2030 een duurzaam, 
betrouwbaar en 
veelzijdig 
energiesysteem dat 
ruimte biedt aan onze 
ambities en 
innovatieve technieken 

Lasten I Subsidie -562.280 140.570 140.570 140.570 140.570 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B8 Dekking risico lening LEADER 

Er zijn twee leningen verstrekt als voorfinanciering van een LEADER-project. Het betreft een totaalbedrag van € 150.000,--. Voor de afdekking 
van het risico dat de leningen niet kunnen worden afgelost, wordt 10% ofwel € 15.000,-- gestort in de Reserve opvang revolverend financieren. 
Dit bedrag wordt gedekt uit het budget Leader Zuidoost. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

6.3 Sociaal Drenthe 
voor iedereen 

6.3.01 Integrale 
aanpak van 
leefbaarheid zowel 
Drenthe Breed als 
gebiedsgericht 

Lasten I Subsidie -15.000 0 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

15.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

 
  



04. Technische wijzigingen 
B4 Vrijval subsidie film Vrij! opnieuw inzetten voor cultuur 

Voor deze wijziging verwijzen wij naar de brief met kenmerk 2415.7 I2O2 1 001 095 die op 15 juni naar PS is gestuurd. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

6.2 Cultuur en 
evenementen 

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

Lasten I Subsidie -98.000 0 0 0 0 

6.2 Cultuur en 
evenementen 

6.2.16 Ontwikkelen en 
ondersteunen van 
culturele projecten die 
worden ingezet ten 
behoeve van 
maatschappelijke 
opgaven 

Lasten I Subsidie 98.000 0 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

B7 IBP Vitaal Platteland 

IBP Vitaal Platteland 
Op grond van de realisatie in 2019, 2020 en 2021 tot heden, is de programmering voor het meerjarenproject IBP Vitaal platteland geactualiseerd. 
De bijdragen vanuit de (oude) investeringsagenda (duurzame melkveehouderij), de Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland (SPUK) en 
het budget versterking van de landbouw en agribusiness zijn eveneens aangepast, bij een gelijkblijvend procentuele dekking van de lasten. 

           

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2021 2022 2023 2024 2025 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Inkoop 0 115.000 -71.500 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Inkoop -11.365 83.351 122.507 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Subsidie 330.000 -150.000 -150.000 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Inkoop 0 10.000 16.503 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Inkoop -126.538 -98.866 75.404 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Baten I Ontv.subsidies -191.601 -22.174 53.900 0 0 

2.1 Toekomstgerichte 
landbouw 

2.1.01 Werken aan 
een toekomstgerichte 
landbouw 

Lasten I Subsidie -496 62.689 -46.814 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 0 

       

 
 



Effecten meerjarenraming 2021-2025 
 2021 2022 2023 2024 2025 

 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           

B10 Cofinanciering EU 2.403.071 0 3.469.738 0 2.719.738 0 2.219.738 0 3.286.405 0 

B15 Bedrijfsvoering -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B17 overheveling digitalisering en participatie 
omgevingswet 

-65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma 2.298.071 0 3.534.738 0 2.719.738 0 2.219.738 0 3.286.405 0 

           

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

          

2.1 Toekomstgerichte landbouw           

B16 Programma Natuurlijk Platteland -383.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B7 IBP Vitaal Platteland 191.601 -191.601 22.174 -22.174 -53.900 53.900 0 0 0 0 

2.2 Natuurlijk Platteland           

B1 ILG afboeken oude verplichtingen Hunze en Aa's -534.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B12 verhoging subsidie beheer Natuurnetwerk 
Nederland 

0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 

B16 Programma Natuurlijk Platteland -14.546.590 5.890.953 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma -15.272.489 5.699.352 32.174 -22.174 -53.900 53.900 0 0 0 0 

           

3: Regionale economie en werkgelegenheid: 
kansen benutten 

          

3.2 Drenthe is dé MKB-provincie           

B11  Subsidie Hospitality Talent Hubs Drenthe 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B3 lastneming subsidies 0 0 431.793 -109.793 0 0 0 0 0 0 



Totaal programma 125.000 0 431.793 -109.793 0 0 0 0 0 0 

           

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig           

4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke 
infrastructuur 

          

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 2.242.691 0 3.702.691 0 5.173.691 0 1.217.691 0 500.142 0 

B5 Bermmaatregelen 123.750 -123.750 -5.851 0 -5.851 0 -2.926 0 0 0 

4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid           

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 50.000 0 -1.092.187 0 -2.097.187 0 -2.097.187 0 -175.187 0 

B3 lastneming subsidies -895.125 0 275.750 0 619.375 0 0 0 0 0 

Totaal programma 1.521.316 -123.750 2.880.403 0 3.690.028 0 -882.422 0 324.955 0 

           

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig           

6.2 Cultuur en evenementen           

B4 Vrijval subsidie film Vrij! opnieuw inzetten voor 
cultuur 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 

6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen           

B8 Dekking risico lening LEADER -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 

Totaal programma -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

7: Middelen en mensen           

7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting           

B15 Bedrijfsvoering 880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 248.465 0 248.465 0 248.465 0 248.465 0 -551.677 0 



B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.972.951 0 

B5 Bermmaatregelen 0 0 5.851 0 5.851 0 2.926 0 0 0 

B6 HRM dienstverlening 0 0 -10.665 0 -10.665 0 -10.665 0 -39.708 0 

7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie           

B15 Bedrijfsvoering -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B6 HRM dienstverlening 0 0 0 10.665 0 10.665 0 10.665 0 39.708 

7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet           

B15 Bedrijfsvoering -620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma 288.465 0 243.651 10.665 243.651 10.665 240.726 10.665 -2.564.336 39.708 

           

8: Integrale Opgaven           

8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe           

B3 lastneming subsidies -1.376.000 344.000 1.345.000 -336.250 31.000 -7.750 0 0 0 0 

Totaal programma -1.376.000 344.000 1.345.000 -336.250 31.000 -7.750 0 0 0 0 

           

9: Investeringsagenda           

9.04 Sociale agenda           

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 -110.000 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 

9.13 Energietransitie           

B3 lastneming subsidies -562.280 0 140.570 0 140.570 0 140.570 0 140.570 0 

9.15 Investeringagenda 2016-2019           

B14 Herinneringscentrum Kamp Westerbork -1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma -1.672.280 0 1.250.570 0 140.570 0 140.570 0 140.570 0 

           



Totaal lasten en baten mutaties -14.102.917 5.919.602 9.718.329 -457.552 6.771.087 56.815 1.718.612 10.665 1.187.594 39.708 

Saldo voor reserve mutaties  -8.183.315  9.260.777  6.827.902  1.729.277  1.227.302 

 
 2021 2022 2023 2024 2025 

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 

          

B1 ILG afboeken oude verplichtingen Hunze en 
Aa's 

534.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B10 Cofinanciering EU 0 -2.403.071 0 -3.469.738 0 -2.719.738 0 -2.219.738 -2.000.000 -1.286.405 

B11  Subsidie Hospitality Talent Hubs Drenthe 0 -125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

B12 verhoging subsidie beheer Natuurnetwerk 
Nederland 

0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 

B14 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 1.000.000 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 0 

B16 Programma Natuurlijk Platteland 9.067.374 -28.237 0 0 0 0 0 0 0 0 

B17 overheveling digitalisering en participatie 
omgevingswet 

65.000 0 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 

B2 Herschikking reserves programma 4 Mobiliteit 2.699.270 -5.240.426 1.093.722 -3.952.691 2.148.722 -5.473.691 2.148.722 -1.517.691 226.722 0 

B2.1 Opheffen Reserve bdu, naar Reserve 
mobiliteit 

9.564.309 -9.564.309 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2.2 Opheffen Reserve IVV, naar Reserve mobiliteit 65.156.015 -65.156.015 -6.095.801 6.095.801 -4.194.531 4.194.531 -3.781.162 3.781.162 -4.071.625 6.044.576 

B3 lastneming subsidies 2.489.405 0 0 -1.747.070 0 -783.195 0 -140.570 0 -140.570 

B8 Dekking risico lening LEADER 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B9 Subsidieregeling Podium Platteland 2.0 110.000 0 0 -110.000 0 0 0 0 0 0 

Totaal reservemutaties 90.700.373 -82.517.058 -5.002.079 -4.258.698 -2.045.809 -4.782.093 -1.632.440 -96.837 -5.844.903 4.617.601 

 
Saldo na reservemutaties  0  0  0  0  0 

 
  



Totalen per programma 
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 6.654.867 2.298.071 8.952.938 7.245.062 3.534.738 10.779.800 7.207.562 2.719.738 9.927.300 7.170.062 2.219.738 9.389.800 5.170.062 3.286.405 8.456.467 

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 6.635.227 2.298.071 8.933.298 7.225.422 3.534.738 10.760.160 7.187.922 2.719.738 9.907.660 7.150.422 2.219.738 9.370.160 5.150.422 3.286.405 8.436.827 
 

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

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 121.485.889 -15.272.489 106.213.400 101.678.860 32.174 101.711.034 109.317.785 -53.900 109.263.885 78.156.533 0 78.156.533 90.093.164 0 90.093.164 

Baten -31.189.687 5.699.352 -25.490.335 -30.426.135 -22.174 -30.448.309 -19.019.826 53.900 -18.965.926 -8.907.685 0 -8.907.685 -5.244.523 0 -5.244.523 

 Σ 90.296.202 -9.573.137 80.723.065 71.252.725 10.000 71.262.725 90.297.959 0 90.297.959 69.248.848 0 69.248.848 84.848.641 0 84.848.641 
 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 16.040.087 125.000 16.165.087 9.647.443 431.793 10.079.236 8.996.134 0 8.996.134 8.734.604 0 8.734.604 8.832.575 0 8.832.575 

Baten -1.566.054 0 -1.566.054 -571.562 -109.793 -681.355 -388.918 0 -388.918 -388.918 0 -388.918 -388.918 0 -388.918 

 Σ 14.474.033 125.000 14.599.033 9.075.881 322.000 9.397.881 8.607.216 0 8.607.216 8.345.686 0 8.345.686 8.443.657 0 8.443.657 
 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 75.970.066 1.521.316 77.491.382 66.741.288 2.880.403 69.621.691 64.535.740 3.690.028 68.225.768 65.992.347 -882.422 65.109.925 64.466.862 324.955 64.791.817 

Baten -14.027.696 -123.750 -14.151.446 -5.258.700 0 -5.258.700 -3.088.014 0 -3.088.014 -1.728.014 0 -1.728.014 -1.728.014 0 -1.728.014 

 Σ 61.942.370 1.397.566 63.339.936 61.482.588 2.880.403 64.362.991 61.447.726 3.690.028 65.137.754 64.264.333 -882.422 63.381.911 62.738.848 324.955 63.063.803 
 

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 



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

Lasten 7.241.417 0 7.241.417 2.923.424 0 2.923.424 2.918.513 0 2.918.513 2.113.553 0 2.113.553 2.108.544 0 2.108.544 

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

 Σ 7.241.417 0 7.241.417 2.923.424 0 2.923.424 2.918.513 0 2.918.513 2.113.553 0 2.113.553 2.108.544 0 2.108.544 
 

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

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 26.390.317 -15.000 26.375.317 23.769.075 0 23.769.075 22.576.356 0 22.576.356 22.861.441 0 22.861.441 22.135.707 0 22.135.707 

Baten -2.243.305 0 -2.243.305 -2.188.819 0 -2.188.819 -1.552.467 0 -1.552.467 -1.566.251 0 -1.566.251 -1.563.394 0 -1.563.394 

 Σ 24.147.012 -15.000 24.132.012 21.580.256 0 21.580.256 21.023.889 0 21.023.889 21.295.190 0 21.295.190 20.572.313 0 20.572.313 
 

Programma: 7: Middelen en mensen 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 110.814.841 90.988.838 201.803.679 96.800.844 -4.758.428 92.042.416 92.178.600 -1.802.158 90.376.442 93.277.545 -1.391.714 91.885.831 82.118.080 -8.409.239 73.708.841 

Baten -367.522.442 -82.517.058 -450.039.500 -294.646.019 -4.248.033 -298.894.052 -290.405.096 -4.771.428 -295.176.524 -268.695.577 -86.172 -268.781.749 -268.980.505 4.657.309 -264.323.196 

 Σ -256.707.601 8.471.780 -248.235.821 -197.845.175 -9.006.461 -206.851.636 -198.226.496 -6.573.586 -204.800.082 -175.418.032 -1.477.886 -176.895.918 -186.862.425 -3.751.930 -190.614.355 
 

Programma: 8: Integrale Opgaven 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 10.652.932 -1.376.000 9.276.932 9.943.825 1.345.000 11.288.825 0 31.000 31.000 0 0 0 0 0 0 

Baten -2.500.000 344.000 -2.156.000 -2.500.000 -336.250 -2.836.250 0 -7.750 -7.750 0 0 0 0 0 0 

 Σ 8.152.932 -1.032.000 7.120.932 7.443.825 1.008.750 8.452.575 0 23.250 23.250 0 0 0 0 0 0 
 

Programma: 9: Investeringsagenda 

 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 44.061.075 -1.672.280 42.388.795 17.103.721 1.250.570 18.354.291 6.743.271 140.570 6.883.841 3.000.000 140.570 3.140.570 3.000.000 140.570 3.140.570 

Baten -242.667 0 -242.667 -242.667 0 -242.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ 43.818.408 -1.672.280 42.146.128 16.861.054 1.250.570 18.111.624 6.743.271 140.570 6.883.841 3.000.000 140.570 3.140.570 3.000.000 140.570 3.140.570 



 



Mutaties begroting 2021 2022 2023 2024 2025 

Baten en Lasten      

Saldo baten en lasten (- = nadeel) 8.791.780 -9.017.126 -6.584.251 -1.488.551 -3.791.638 

Overhevelingen (+ = onttrekking) -1.175.000 1.175.000 0 0 0 

Vereffenen met overige reserves (+ = onttrekking) -7.008.315 8.085.777 6.827.902 1.729.277 1.227.302 

Per saldo, mutatie vrije bestedingsruimte 608.465 243.651 243.651 240.726 -2.564.336 
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