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Geachte voorzitter/leden,

Voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2022zijn de Statenfracties in de
gelegenheid gesteld om schriftelijk financieel-technische vragen over de Begroting
2022te stellen. Door de fracties van de WD, het CDA, GroenLinks, de SP, D66 en de
PvdD zijn vragen gesteld.

Voor de beantwoording van de vragen verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bijlage Beantwoording technische vragen Begroting 2022



Beantwoording technische vragen Begroting 2022

Antwoord

Woningbouw in het kader van het Deltaplan voor het Noorden richt zich op de

(middel)lange termijn voor de periode na 2030. De provinciale begroting be-

slaat niet die periode maar de komende jaren.

Om de huidige woningbouwopgave uit de Woonagenda te realiseren zetten

wij het budget "Gebiedsontwikkeling" in, dat met de Voorjaarsnota 2021 is

vrijgemaakt. lndien nodig komen we met aanvullende voorstellen voor

dekking.

Voor het jaar 2021 is de dividenduitkering (over 2020) bekend. Voor 2022

was dit ten tijde van de productie van de Begroting 2022 nog niet het geval.

Nadere actualisatie zal plaatsvinden in het voorjaar van2022 op basis van

dan beschikbare informatie. Dan wordt indien hier aanleiding voor is ook de

raming aangepast.

Het betreft hier één budget van € 600.000,-- per jaar dat in het grootboek ver-

deeld is in twee bedragen van € 300.000,-- waarbij één post geraamd is als

een budget met de economische categorie Subsidies en de andere als een
post met de economische categorie Overige goederen en diensten. Deze uit-

splitsing is nodig om per kwartaal een lV3-opgave te kunnen doen aan het

CBS en daarmee te kunnen voldoen aan het lV3 - lnformatievoorschrift pro-

vincies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(BzK).

Dit heeft geen effect op de begroting. Het dagelijkse bestuur heeft de begro-

ting aan het algemeen bestuur ongewijzigd voorgelegd ter vaststelling, het

AB heeft deze vervolgens vastgesteld

De verwachting is dat de rechtmatigheidsverantwoordíng met ingang van

1 januari 2022in werking treedt. Over de Jaarstukken 2022wordl door de

Vraag

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor
wonen en werken
. Vraag over blz. 27,28 en 35 Als het volgende kabinet

besluit te investeren in een betere verbinding tussen
Noord-Nederland en de randstad in lijn met'bouwstenen
voor het deltaplan Noord-Nederland', hoe vult de pro-

vincie Drenthe haar ambitie in om 45.000 additionele
woningen te bouwen als er slechts €45.000,- extra wordt
begroot?
. Pagina 94
Aframing dividend Enexis heeft nog niet plaatsgevonden

in 2022. Ook niet in andere jaren, verwachten we de ko-

mende jaren geen aframing meer?

Zorgdragen voor veerkrachtige en toekomstbestendige
arbeidsmarkt
. Uitvoeringsinformatie 2O22 pagina20 ,3.6:2 keer

zelfde post voor kennisontwikkeling in goede aansluiting

ondenvijs en arbeidsmarkt. Wat is het verschil tussen

deze posten?

. Pagina 86 Wat betekent het amendement dat is aange-

nomen in Midden-Drenthe over de begroting van de

RUDD? Heeft dit consequenties?
. Pagina 151, paragraaf bedrijfsvoering Het college van

Gedeputeerde Staten legt vanaf het jaar 2021 via de
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accountant een getrouwheidsverklaring afgegeven en het college van

Gedeputeerde Staten geeft in de jaarstukken 2022 een rechtmatigheids-

verantwoording af over 2022. Om klaar te zijn voor het jaar 2022, is 2021

aangemerkt als een oefenjaar. Op basis van de interne controle bevindingen

tot 1 juli 2021 zou een rechtmatigheidsverantwoording kunnen worden af-

gegeven zonder opmerkingen per I juli2021. De interne controlewerj<zaam-

heden over de 2e helft 2021 worden in februari 2022 afgerond, deze bevin-

dingen hebben ook nog effect op de rechtmatigheidsverantwoording 2021.

Naast de interne controlewerkzaamheden zijn we in het kader van de eigen

rechtmatigheidsverantwoording bezig het met vergroten van het rechtmatig-

heidsbewustzijn in de eerste lijn, bij de budgethouders en hun processen. De

budgethouders zijn actief geÏnformeerd over de wijzigingen als gevolg van de

eigen rechtmatigheidsverantwoording . Zo ziin ze aan de hand meegenomen

welke controles ze op de significante, risicovolle processen kunnen toepas-

sen en hoe zij deze kunnen vastleggen

ln de begrotingswijziging waarin de bijstelling ten behoeve van de primitieve

Begroting 2021 plaatsvindt, zijn de effecten meegenomen van Statenvoor-

stellen die al "onderweg" waren naar Provinciale Staten (PS). Over die voor-

stellen vindt eerder besluitvorming in PS plaats dan de behandeling van de

Begroting 2022, maar omwille van de actualiteit van de cijfers zijn de finan-

ciële effecten alwel in de Begroting2022 meegenomen.

Over de effecten van de Septembercirculaire Provinciefonds 2021 worden/

zijn uw Staten geïnformeerd door middelvan een afzonderlijke brief. De ef-

fecten van de septembercirculaire worden meegenomen in de 3e Actualisatie

van de Begroting 2021 (slotwijziging 2021).

Als wij kijken wat de vrije bestedingsruimte is en wat de actuele stand is van

de Financieringsreserve en vervolgens kijken welke bedragen in cofinan-

ciering omgaan, zal duidelijk zijn dat de middelen daarvoor bij de provincie

Vraag

rechtmatigheidsverantwoording aan Provinciale Staten

verantwoording af over de rechtmatigheid. Bij grote

rechtmatigheidsafiruijkingen (meer dan 3%) wordt dit

aangegeven. Alles beneden de 3o/o komt terug in de

paragraaf bedrijfsvoering. 2021 wordt beschouwd als en

lerend jaar, hoe gaat het tot nu toe?

Statenstuk 2021-29
. lnleiding onder a

Hier staat vermeld dat alvast de financiële effecten mee-

genomen zijn van de Statenvoorstellen die worden voor-

gelegd in de vergadering van 29 september.

Vraag: Kunt u concreet aangeven wat dat betekent?

De septembercirculaire verscheen (te) laat. Toch kon, bij

de presentatie van de begroting, hierover al het één en

ander mondeling worden gemeld.

Vraag: Kunt u inmiddels aangeven wat de gevolgen

hiervan zijn, zodat dat meegenomen kan worden bij de

behandeling van de begroting?
. Toelichting Financieel perspectief bij de Begroting

2022, blz.2 onderaan

No

6

7

8

Staten-
fractie

CDA

CDA

CDA

2



Antwoord

Drenthe relatief beperkt ziin. Daar komt nog bij dat onttrekkingen u it reserves

slechts een incidentele bron van dekking zijn. Spaargeld kunnen wij maar

een enkele keer uitgeven.

Nee, het is geen nieuw besluit. Het normen kader wordt zo actueel mogelijk

voorgelegd aan PS. Echter op moment dat PS het normenkader vaststellen is

het jaar nog niet voorbij. Er kunnen eventueel nog wetswijzigingen bekend

worden die nog op het normenkader moeten worden opgenomen. ln dat

geval voegen GS deze wetgeving toe aan het normenkader en stellen PS

daarvan op de hoogte.

Het betreft een bijstelling van alle interne kapitaallasten bedrijfsvoering en

niet alleen de gebouwen. Dat is onjuist vermeld. Het gaat vooral om de ICT-

projecten. Meerjarig is te zien dat het een verschuiving is van de kapitaallas-

ten. Per saldo is het effect € 37.500,-- ten laste van de Vrije bestedings-

ruimte.

De oorzaak was uitstel van vervangingsinvesteringen omdat dit beter aansluit

op de ICT-vernieuwingen.

De bijgestelde opbrengst van de opcenten MRB is voorzichtig begroot. Mo-

gelijk heeft de coronapandemie niet alleen geleid tot een meer intensief

gebruik van auto's, maar ook tot een extra groei van het aantal auto's. Er was

ook een groei van het aantal auto's te zien en er kwamen ook veel auto's uit

Vraag

ln toenemende mate wordt aan de provincies gevraagd

eigen geld in te brengen om geld te ontvangen. De mo-

gelijkheden waren voor Drenthe al relatief beperkt, dit

zou ook uit het meerjarenperspectief blijken.

Vragen: ls dat zo? Waaruit blijkt dat dan concreet, dat dit

relatief beperkt is? Wij hebben bij de Voorjaarsnota toch
juist besloten een extra dotatie te doen in dit kader, ik

meen t.a.v. Europa? En de Financiële Reserve (pag.

236) biedt in dit kader toch zeker wel mogelijkheden,

gezien de stand van 44 mio aflopend naar 35 mio, van-

wege begrote onttrekkingen? Graag enige uitleg hier-

over.
. Besluiten, nr. 6 Mandaat vanwege mogelijke wijzigin-

gen

Vragen: ls een dergelijk besluit nieuw? En waar zouden

wij aan kunnen denken in dit kader?

. Blz.7 Bijstelling kapitaallasten Gebouwen

Vraag: Kunt u wat meer beeld en geluid geven bij deze,

voor sommige jaren (2021 en 2025), forse bijstelling?

Waar wordt dit door veroorzaakt?

. Blz.7 Bijstelling opbrengst opcenten MRB

Vraag: Kunnen wij concluderen dat in dit kader dus te

voorzichtig is begroot? En wat is de relatie dan geweest

t.a.v. de lagere raming in het verleden met Corona?
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de schorsing. Dat heeft wel invloed op de opbrengst, maar het is nog niet

zeker dat de groei ook structureel is.

De ontwikkeling van het prijspeil is onderhevig aan de vrije markt. lnves-

teerders bouwen het segment wat het meest rendabel is, dat betekent ook

dat minder vermogende doelgroepen beperkt aan bod komen waar dit minder

rendement oplevert.

Het saldo komt in de jaren 2021 en daarna in de kerngegevens op nu I uit,

omdat in de telling de vrije bestedingsruimte al als sluitpost is opgenomen.

Die post komt feitelijk overeen met wat voor de betreffende jaren het resultaat

geweest zou zijn. De vrije bestedingsruimte hebben we als een lastenbudget

venverkt in programma 7 Mensen en middelen. Om de stand van de vrije

ruimte voor uw Staten inzichtelijk te maken hebben wij een aparte tabel in de

begroting opgenomen (pagina 180, onderaan) waarin deze post meerjarig is

weergegeven. De vrije bestedingsruimte is een post in de exploitatie en daar-

mee geen reserve.

Het burgerinitiatief betreft een van de vele mogelijkheden en instrumenten tot

participatie. Het beleidskader is vanuit de visie gezien een breed in te zetten

beleidskader. lnstrumenten zijn er in verschillende vormen en legio mogelijk-

heden. Eén van de mogelijkheden kan een vorm van referendum zijn.

Op maandag 20 april 2021 heeft PS de Bouwstenen voor het DeltaPlan van

het Noorden ontvangen https://www.drentsparlement.nl/statenportaal/inqeko-

men-stu UOGB 1 20521 -A7-Bouwstenen-Deltaolan-COM PL. pdf

(drentsparlement.nl)

De provincies Groningen, Fryslán, Flevoland en het Rijk werken hierin nauw

samen. De verdere uitwerking van het plan is afhankelijk van de uitkomsten

Vraag

Deze opbrengst hangt toch niet af van het meer of

minder intensieve gebruik van auto's?

Begroting
. Blz.7 Sociale structuur, woningvoorraad
Vraag: De ontwikkeling van deze voorraad strookt niet

met de ambities die Drenthe zelf, samen met andere

provincies, maar ook de gemeenten van Drenthe

hebben. Hoe verklaart u dit?
. Blz.7 Financiële kerngegevens

Vraag: Hoe komt het dat onder het Rekeningresultaat

voor de jaren vanaf 2021 nul staat, terwijl er wel degelijk

mutaties plaatsvinden in de vrije bestedingsruimte in de

komende jaren? Dát zouden dan toch plussen en

minnen moeten opleveren in de verschillende jaren als

eindsaldo van de begroting? Wordt de vrije bestedings-

ruimte ook gezien als reserve?

. Blz. 10 Beleidsparticipatie

lk mis bij het voornemen te komen tot een Beleidskader

burgerparticipatie provincie Drenthe de verbinding met

het burgerinitiatief, waarvan op 7 juli verslag werd

gedaan en aandacht voor werd gevraagd in de Staten-

vergadering.
Vraag:Waarom noemt u deze aanleiding hier niet?
. Blz.11 Public Affairs

Vraag: Waar is de meer concrete uitwerking van de "

Bouwstenen voor het Deltaplan " te vinden?

Vraag: Kunt u als iets meer zeggen over de voortgang

met betrekking tot een vestiging van een nieuwe
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van de kabinetsformatie. De Staten worden hierover nader geÏnformeerd in

Q4 20211 Q1 2022.

Drenthe biedt volop kansen voor de vestiging van nieuwe rijksdiensten. Een

Rijksdienst in Drenthe en specifiek in Assen is een geweldige impuls voor de

regio. Juist in deze regio is dat belangrijk om het verlies aan werkgelegen-

heid, door het stopzetten van de gaswinning, deels op te kunnen vangen'

Door middel van onze brief aan informateur Hamer hebben wij kenbaar

gemaakt dat Drenthe een aantrekkelijke locatie is voor een nieuwe

Rijksdienst en -banen

De onderverdeling van budgetten in 'lnkoop' en 'Subsidie' heeft te maken met

een verplichte rapportagesystematiek voor provincies die vastgelegd is in het

lV3 - lnformatievoorschrift provincies van het Ministerie van BZK. De post

'lnkoop'omvat alle posten van de economische categorie Overige goederen

en diensten en bij subsidies gaat het om de economische categorieën sub-

sidies en inkomensoverdrachten. ln veel gevallen is het vooraf duidelijk dat

een bepaald budget als inkoop of subsidie wordt ingezet. ln gevallen waarbij

dat niet het geval is wordt op basis van een inschatting of op basis van histo-

rische gegevens een label aan een budget toegekend.

Hier wordt het verschil verklaard tussen de Begroting 2021 en 2022. Er is een

inschatting gemaakt van de verdeling van de Europese fondsen in de ver-

schillende jaren. Voor 2022leidt dat tot een hogere inschatting van de uit-

gaven dan in 2021. Dat heeft met name te maken met de diverse nieuwe

Europese fondsen zoals aangegeven in de Europa agenda en in de Voor-

jaarsnota. ln 2o22 venrvachten wij dat deze nieuwe Europese programma's

van start zullen gaan, wat zal resulteren in meer projectaanvragen en

daarmee in een hogere aanspraak op de EU-cofinancieringsreserve, die u via

deze post in de begroting terugziet

Ja, het lmpulsteam Wonen is hier volop mee aan de slag. Uitgangs punt blijft

de Woonvisie waarbinnen gemeenten keuzes maken ten aanzien van

Vraag

Rijksdienst en welke potentiële kansen zijn er t.a.v. de

nieuwe vestiging? ln hoeverre zi)n er zaken concreet?

. Vanaf blz.17 in de tabellen

Wat mag het kosten? Bijv. bij 1.4 Versterking kwaliteit

eigen openbaar bestuur, incl. toelichting op blz 18

Vragen: Wat is de betekenis van 'inkoop't.o.v. 'sub-

sidie'? En wat houden deze begrippen concreet in?

Waar worden deze bedragen voor toegekend en hoe

wordt het 'etiket' bepaald of het 'inkoop' is of 'subsidie'?

En concreet voor deze post: Waarom is de ruim 1 mio

slechts voor één jaar opgenomen? Wat gebeurt daar in

dat jaar dan specifiek mee?

. Blz. 23 Sterke steden en vitaal platteland

De woonagenda ziet op het bevorderen tussen vraag en

aanbod op de woningmarkt. De woningnood is hoog in
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Ter illustratie: juni 2020 was 24o/o van de opgave

dit 30%. Bij bepalen cijfers 2022 is uitgegaan van het feit dat het aantal sane-

ringen stabiliseert of licht zal dalen door het uitblijven van een asbestdaken-

verbod. op 9 oktober 2021 is de opgave aanbeland op 33% [bron: Asbest-

dashboard Drenthel. Mede door de brief aan alle bezitters van (een) asbest-

dak(en) is er een reeks meldingen gekomen van daken die nog niet in de

kaart als gesaneerd waren opgenomen. Dit heeft mede in de zomerperiode

geleid tot een toename van ingevoerde vierkante meters gesaneerde daken'

De venryachting is nu dat in2O22 misschien wel tot 4oo/ovan de totaalopgave

gerealiseerd. Juni 2021 was

kan worden gekomen

Voor de verplichte beleidsindicatoren

gevens op www.waarstaatjeprovincie.nl. Deze website wordt bij de

aats voor de indicatoren aangedragen. Wij

bruik gemaakt van de ge-wordt ge

ministeriële regeling als vindPl

Antwoord

informeren u dit najaar over de voortgang en in-doelgroepen en locaties. Wij

zelvan het impulsteam

beschrijft het bodembeleid van de provincie

Drenthe. Het beleid wordt aangepast met de invoering van de Omgevings-

wet. Door de vertraagde invoering van de omgevingswet blijft de Bodemnota

langer van kracht.

De Bodemnota2Ol4-2019

nderdaad volgens de RSP-afspraken in 2020

gerealiseerd, de financiële afhandeling van het project loopt door in2O22.
Het stationsplein Coevorden is i

. Blz. 32 Verplichte beleidsindicatoren

. Blz.24 Kaders bestaand beleid

Gesproken wordt over een Bodemnota geldend voor

2014-2019.
Vraag:Waarom wordt hier nog mee gewerkt. ls deze

(nog) niet geactualiseerd/vernieuwd?
. Blz. 28 RSP Coevorden, realisatie station

Vraag: Het stationsplein in Coevorden is toch al gerea-

liseerd? Waarom staat dit resultaat hier dan nog als uit

te voeren en te realiseren activiteit?

splein

. Blz. 31 Asbest, in 2022 is 35% van de

realiseerd

Vraag: Wat is momenteel of naar de laatste meting

(wanneer?) gerealiseerd? Met andere woorden: wat is

de uitdaging?

totaalopgave ge-

Vraag

Drenthe. Op korte termijn zal er meer betaalbare

woningcapaciteit gerealiseerd moeten worden' De her-

bestemming van grote boerderijen en leegstaande

winkelpanden kunnen wellicht helpen.

Vraag: Zijn het lmpulsteam Wonen en/of initiatiefbege-

leiders nu feitelijk voldoende in staat om de gewenste

nieuwbouw- en herstructureringsprojecten te prioriteren

en tot realisatie te (laten) brengen?

21
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voldoen daarmee dus aan de opgelegde verplichtingen. Dat laat onverlet dat

de gegevens mogelijk niet altijd even actueel zijn

Het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond is met een jaar verle ngd

Uw Staten zijn daarover per brief van 20 november 2020 geïnformeerd

(kenmerk 461 5.9120200021 31 ).

Middelen die als lasten en baten geraamd zijn in het iaar 2023 onder beleids-

opgave 2.6 omvatten de nog niet bestede rijksmiddelen bodemsanering en

de nog niet bestede middelen van derden. De bodemsaneringen kennen een

lange looptijd (tientallen jaren). De ervaring heeft geleerd dat het lastig is om

bij bodemsaneringen vooraf middelen op de juiste wijze toe te wijzen aan

jaarschrijven. Daarom stellen wij elk jaar op basis van de kostenraming door

de RUD (de uitvoerder van bodemsaneringen) onze begroting bij en doen

een voorstel om restantmiddelen eventueel over te hevelen. ln de slotwij-

ziging van dit jaar zullen we weer een actualisatie van de begroting aan uw

Staten voorleggen.

Flevoland is een partner in het kader van het Deltaplan voor het Noorden,

deze nuance ontbreekt in de tekst.

De huidige mismatch op de Drentse arbeidsmarkt is met name kwalitatief. Er

zijn in principe voldoende (potentiële) werknemers, maar hun kennis en vaar-

digheden sluiten niet aan op de wensen van werkgevers. Bovendien dreigen

de komende jaren veel werknemers hun baan te verliezen. Zoals productie-

medewerkers wiens werk verdwijnt door robotisering. Dit is een autonoom

proces. Willen wij voorkomen dat de arbeidsmarkt de bottleneck van onze

economische ambities wordt zullen wij samen met onze partners moeten in-

zetten op de versterking van sociale innovatie (productieprocessen anders

Vraag

Vragen: Veelvan de opgenomen beleidsindicatoren, ook

verderop, zijn (zeer) gedateerd. Ziin deze niet actueler te

verkrijgen? En neemt het BBV hier genoegen mee?
. Blz. 34 Meerjarenprogramma bodem en ondergrond

2016-2020
Vragen: Waarom wordt hier nog mee gewerkt? ls deze

nog niet uitgevoerd? Later (blz. 38) zie ik wel een

n ieuwer meerjaren program ma genoemd (2021 -2025). .

. Blz. 35 en 36 2.6 Bodem en ondergrond

Vraag: Wijzien in de begroting2023 fors hogere be-

dragen bijzowel de lasten (inkoop ruim € 13,5 mio), als

de baten (voor'ontvangen bijdragen' en 'ontvangen

subidies'). Kun u hier een verklaring voor geven?

. Blz. 40lnleiding, onderaan

Vraag:Wij missen in deze opsomming Flevoland, toch

een bijzonder relevante speler in het Deltaplan van het

Noorden. Waarom mist deze hier?
. Blz. 40 en 41 Arbeidsmarkt
Er worden veel nieuwe collega's gevraagd in enkele be-

drijfstakken, maar kandidaten ontbreken op de arbeids-

markt, er is vooral krapte op de arbeidsmarkt, zeker in

enkele sectoren. Scholing en beweging tussen sectoren

en beroepen zou de oplossing zíjn voor een wendbaar-

dere en weerbaardere arbeidsmarkt.
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inrichten) en een leven lang ontwikkelen. Het Rijk stelt hier de komende jaren

middelen voor beschikbaar. Onder andere in de vorm van een individuele

leerrekening (STAP). De inzet van de provincie Drenthe is om in 2022 ewoor

te zorgen dat deze middelen ook bij de Drentse bedrijven en werknemers

terecht komen.

De zes pijlers uit het mobiliteitsprogramma zijn in de Begroting 2022uit-
gewerkt in de zes doelstellingen. Voor de meeste pijlers zijn in de begroting

van 2022 middelen voor voorbereiding en ontwikkeling opgenomen. Dit geldt

voor de fiets als duurzaam alternatief (€ 50.000,--): het doorontwikkelen van

de fietsmonitor opdat deze aansluit bij de nieuwe uitvoeringsagenda fiets en

voor het fietsplan. ln het kader van het veiligheidsprogramma (sPV) zijn in

2022 relalief veel onderzoeks- en voorbereidingskosten geraamd om infra-

structuur aan te kunnen passen (bijvoorbeeld infrastructurele wijzigingen

Norgervaart en delen van de N34). Ook voor de pijler 'duurzame oplossingen

en innovatie' (een deel van de gereserveerde € 750.000,-) zijn voorbe-

reidingskosten geraamd: dit betreft vooral inzet en inhuur voor het maken van

een Regionaal mobiliteitsplan (inclusief de uitvoering van de werkgeversaan-

pak). Voor de pijler adequaat OV-netwerk (€ 200.000,--) gaat het om bij-

dragen in onderzoek in het kader van MIRT, TBOV2040, Deltaplan NNL,

Nedersaksenlijn en de Noordelijke OV-agenda.

Met het strekken van lijnen wordt het optimaliseren van de lijnvoering van

bussen bedoeld. Bijvoorbeeld door bussen niet door dorpen en wijken te

laten rijden, maar erlangs. Hierdoor wordt de gemiddelde snelheid en be-

trouwbaarheid van de dienstregeling verhoogd. Dit leidt tot een efficiëntere

inzet van de beschikbare bussen. Deze besparing op de exploitatie wordt in-

gezet in het verbeteren van de dienstverlening zoals het verhogen van de

frequentie. Bijveranderingen in de lijnvoering wordt rekening gehouden met

de gebieden die hierdoor minder goed worden bediend. ln de meeste ge-

vallen leidt het strekken van lijnen tot een toename van het aantal reizigers.

Vraag

Vragen: Maar daarmee bestrijd je toch niet de krapte?

De hoeveelheid (potentiële) werknemers neemt daarbij

toch niet toe, want deze werknemers moeten daartoe

ook in staat zijn? Wat wordt daar (in 2022) aan gedaan?

. Blz. 52 Van plannen maken naar uitvoering

ln 2022 zullen vooral voorbereidende werkzaamheden

aan de orde zijn.

Vraag: Waaruit blijkt dat bij 'Wat mag het kosten'?

. Blz.52-53 Mobiliteit op maat

Vragen: Kunt u uitleggen wat'strekken van lijnen'

concreet betekent? En zou dat niet juist nadelig kunnen

uitpakken voor de bereikbaarheid van het platteland. En

hoe zouden deze beweging en betere haltevoorzienin-

gen bij kunnen dragen aan besparingen op de OV-

concessies?

No
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De aanleiding van het hoge netto investerings bedrag in 2023 ten opzichte

van andere jaren wordt veroorzaakt doordat voor het knooppunt Gieten in

2023 €.40 miljoen staat gereserveerd (bladzijde 20S). Dit op basis van de PS-

besluiten van december 2020 rond het Mobiliteitsprogramma en het finan-

cieel kader daarvan. Of deze daadwerkeliikin 2023 wordt aangesproken is

afhankelijk van de duur van de planvoorbereiding. Het betreft een reserve-

ring

De toelichting is niet helemaal correct. Het budget op de doelstelling Kern-

taken onderzoek en samenwerking is niet lager doordat de NEDAB-

vergoeding (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang) voor

Groningen Airport Eelde (GAE) is komen te vervallen. De NEDAB-vergoeding

is zelfs gestegen ten opzichte van 2021. Deze stijging komt door het op-

nemen van de overbruggingsfinanciering waartoe PS heeft besloten (de

eerder in 2023 opgenomen NEDAB-vergoeding ad € 900.000,- is daarbij

naar voren gehaald, zodat er in 2022 nu een bedrag van € í.800.000,- be-

schikbaar is, tegenover een bedrag van € í .402.235,- dat in 2021 begroot

was). De verlaging van het budget op de doelstelling komt vooral doordat

minder incidentele lasten voor bijdragen aan infrastructuur voor derden

(€ 4.675.000,-) is opgenomen en ook doordat voor eigen onderzoek en sa-

menwerkingsprojecten minder is begroot

Ja, er is een aantal grote projecten die volgens planning worden afgesloten in

2021. HeI betreft onder andere de projecten:

- N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

- N34 verdubbeling Holsloot - Coevorden

- N372 - Brunlaan

- N386, rotonde Tynaarlo
- N391, aansluiting Roswinkel en aansluiting Emmerschans

Om de ketenreis te plannen, reserveren en te betalen, wordt er gewerkt aan

de introductie van Mobility as a service (MaaS). Drenthe is samen met

Groningen één van de zeven pilotregio's in Nederland voor MaaS, waarbijde

Vraag

. Blz.61 lnvesteringen per programma

Vraag: Wat is de oorzaaklaanleiding van het hoge netto-

investeringsbedrag in 2023 ten opzichte van andere

jaren?

. Blz.64 4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking,

lasten
Vraag: Waarom vervalt de NEDAB-vergoeding voor

GAE in 2022 en wat zijn hiervan de (financiële en an-

dere) consequenties?

. Blz.64 4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid,

lasten
Vraag: Kunt u voorbeelden noemen van gereedge-

komen i nvesteri n gsprojecte n d ie de oorzaaV aanleid ing

zijn voor deze forse verhoging van de kapitaallasten in

2022 (en latere jaren)?

. Blz.64 4.í0 Kerntaken onderzoek en samenwerking,

baten
Vraag: Kunt u een toelichting geven op de Maaspilot?

No.
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nadruk eerst ligt op de integratie van publ iek vervoer in de bestaande reis-

planners. Maar ook de deelfiets en deelauto worden in het systeem op-

genomen

Dit betreft inderdaad een eenmalige bijdrage. Er worden op dit moment geen

bijdragen voorzien voor de komende jaren.

ln het coalitieprogramma 'Drenthe, mooivoor elkaar' staat de ambitie voor de

verdere ontwikkeling van het luchthavengebied. Ons uitgangspunt dat het

vliegveld blijft bestaan en dat wij rondom het vliegveld de economische ont-

wikkelingen stimuleren. Het plan voor de gebiedsontwikkeling is gebaseerd

op drie pijlers; ontwikkelen van de ruimtelijke omgeving, investeringen uit-

lokken in de omgeving en het faciliteren en stimuleren van kennisclusters.

Het merendeel van de middelen besteden we in de komende jaarschijven

Bij het vaststellen van de jaarrekening worden de kosten tussen de deel-

nemers verrekend op basis van het verschil tussen de betaalde (geprogram-

meerde) uren en de gerealiseerde uren per deelnemer. Er wordt jaarlijks ver-

rekend. De verdeelsleutel is gebaseerd op de inbreng per deelnemer in het

jaarprogramma. ln 2o21 was dat21,87o en, conform de ontwerpbegroting

2022, is dat voor de provincie 18% over 2022. Overigens is de stemver-

houding in het bestuur van de RUDD wel gelijk voor alle deelnemers

(iedereen 1 stem).

De venruachting is dat de rechtmatighei dsverantwoording met ingang van

1 januari 2O22in werking treedt. Over de Jaarstukken 2022wordl door de

accountant een getrouwheidsverklaring afgegeven en het college van

Gedeputeerde Staten geeft in de Jaarstukken 2022 een rechtmatigheids-

verantwoording af over 2022. Om klaar te zijn voor het jaar 2022, is 2021

aangemerkt als een oefenjaar. Op basis van de interne controle bevindingen

totlj uli 2021 zou een rechtmatig heidsverantwoord i ng ku n nen word en

Vraag

. Blz.71 5.í Bijdrage CO2-reductie

Vraag: Was de bijdrage aan het gebiedsfonds een-

malig? En wordt er niet verwacht dat dit ook in de ko-

mende jaren een bijdrage aan moet worden gedaan, ook

voor mogelijke andere alternatieve energiebronnen?
. Blz. 1129.15 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport

Eelde

Vraag: Waaraan wordt in 2O22helgenoemde bedrag

van ruim € 800.000 naar verwachting besteed?

. Blz.157 RUD Drenthe

Wij hebben zorgen over de uitvoeringstaak van de RUD,

dat is bekend.

Vraag: Eerder hebben wij begrepen dat de Provincie in

evenredigheid participeert met de Drentse gemeenten.

ls het eigenaars/participatiebewijs echter 21 ,8o/o, waat

de financiële verdeelsleutel op is gebaseerd?

. Blz. 263 Rechtmatighei dsverantwoording

Vraag: Kunt u aangeven hoe het staat met de invoering

van de rechtmatigheidsverantwoording?

No
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afgegeven zonder opmerkingen per I juli 2021. De interne controlewerk-

zaamheden over de 2e helft 2021 worden in februari 2022 afgerond, deze be-

vindingen hebben ook nog effect op de rechtmatigheidsverantwoording 2021.

Naast de interne controlewerkzaamheden zijn wij in het kader van de eigen

rechtmatigheidsverantwoording bezig het met vergroten van het rechtmatig-

heidsbewustzijn in de eerste lijn, bij de budgethouders en hun processen. De

budgethouders zijn actief geÏnformeerd over de wijzigingen als gevolg van de

eigen rechtmatigheidsverantwoording . Zo ziin zii aan de hand meegenomen

welke controles ze op de significante, risicovolle processen kunnen toe-

passen en hoe zi)deze kunnen vastleggen.

Het aantal alleenstaanden kunt u vinden via httos ://www. d re nt he i n ci i-

fers.nl/wonenendemoqrafie/groeienkrimp. php, zie eenpersoonshuis-

houdens. op dit moment vinden diverse woningbehoefteonderzoeken

plaats vanuit gemeenten.

2. Voor deze periode is geen specifieke doelstelling op provincieniveau

vastgesteld. De Woonagenda heeft een doelstelling van 10.000 extra

woningen vanuit de bestaande plannen op middellange termijn.

1

lnmiddels zijn er nieuwere prognoses beschikbaar voor de werkgelegen heid

in Drenthe. De prognoses zijn gebaseerd op ramingen van het centraal

Planbureau (CPB), Panteia heeft deze doorgerekend voor Drenthe. De

nieuwste ramingen treft u als bijlage aan.

Deze prognoses tonen voor Drenthe een minder gunstige ontwikkeling van

de werkgelegenheid dan de eerdere ramingen. Dit komt onder meer door de

sectorstructuur van Drenthe en de ontwikkeling binnen sectoren'

Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie de komende jaren gelei-

delijk herstelt van de coronarecessie. De verspreiding van het coronavirus

brijft een bron van onzekerheid, die bepalend is voor het hersteltempo. De

Vraag

Kerngegevens
a. Sociale Structuur
1. Uit de kerngegevens sociale structuur verhoudt de

woningvoorraad zich tot het aantal inwoners op 2,17.

Zetten we dit af tegen het aantal huishoudens is dit 1,01.

Om een reële situatie te schetsen is het nodig om ook

inzicht te geven in het aantal alleenstaanden en woning-

zoekenden. Kunt u dit met ons delen?

2. Het verschil tussen de woningvoorraad 2O21 en 2025

bedraagt slechts 485 woningen. ls dit zoals beoogd?

b. Economische structuur
3. De werkgelegenheid in 2022 neemt in 2025 met 200

af. Kunt u dit nader verklaren?

No.
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verwachting is dat het herstel datin 2021 inzet niet alle schade ongedaan zal

maken. Daarbij moet worden opgemerkt dat voor de middellange termijn de

onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis voor de economie minder

groot zijn dan voor de kortere termijn.

De geraamde provinciefondsuitkering betreft een extrapolatie van het in 2022

in de Meicirculaire aangegeven bedrag, inclusief het in de betreffende circu-

laire aangegeven accres. Hierbij gaat het inderdaad niet om een vast percen-

tage of bedrag, maar om een meer complexe berekening, waarbijzowel loon-

en prijsstijgingen als het niveau van de rijksuitgaven (via de zogenoemde

normeringssystematiek) een factor zijn. Voor de extrapolatie wordt verder

nog uitgegaan van een inschatting van het relatieve aandeelvan de provincie

Drenthe in de totale algemene uitkering uit het Provinciefonds.

ln de Begroting2022 zijn die doeluitkeringen opgenomen, waarvan ten tijde

van de productie van de Begroting 2022 op een dusdanige wijze bij de pro-

vincie kennis bestond, dat deze conform het voorzichtigheidsbeginsel

geraamd konden worden (in de praktijk gaat het hierbij om een schriftelijke

toezegging of beschikking vanuit het betreffende ministerie). Voor de be-

dragen van de betreffende doeluitkeringen (tegenwoordig ook wel aangeduid

met de afkorting SPUK) verwijzen wij naar de Uitvoeringsinformatie 2022 bii

de Begroting 2022. ln dit documenlziin zii per programma terug te vinden in

de financiële tabellen. Doeluitkeringen die op een later tijdstip beschikbaar

komen, worden door middelvan een begrotingswijziging in de ramingen op-

genomen.

Voor de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen uit het Provincie-

fonds verwijzen wij naar programma 7.

Voor de middelen op het terrein van Economie geldt, dat een groot deel van

de Rijksmiddelen die bestemd zijn voor de stimulering van de economie en

de arbeidsmarkt zoals de genoemde subsidieregeling voor mkb-ondernemers

niet rechtstreeks bij de provincie binnenkomen. Onze inzet is erop gericht om

Drentse ondernemers wegwijs te maken naar deze regelingen. Daar waar wij

Vraag

c. Financiële kerngegevens

4. Uitkering provinciefonds. Het is niet duidelijk waarop

de verhoging in 2022,2023, 2024 en 2025 is gebaseerd.

Het is geen vast percentage of bedrag. Kunt u dit verdui-

delijken.

5. ln de Rijksbegroting voor 2022,worden vele bedragen

genoemd die ook worden uitgezet onder regionale over-

heden. Om welke subsidies en of uitkeringen gaat het?

En is al bekend hoe de verdeling zal ziin? En of de pro-

vincie uberhaupt in aanmerking komt voor deze "doel-

uitkeringen". En betekent dit dat tzt nog zal worden in-

gepast in de begroting voor 2022. Om een paar voor-

beelden te noemen, zonder daarbijvolledig te zijn:
. lnvoering omgevingswet
. Water Action Track
. Programmatische aanpak voor (lmpuls) klimaat-

adaptatie
. Rijksbrede Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

(cE)
. Subsidieregeling voor mkb-ondernemers
. Deltafonds

No
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zelf een aanvraag kunnen indienen zullen wij onderzoeken wat de mogelij k-

heden zijn

Voor de participatie omgevingswet is in de 1e actua lisatie een budget van

€ 50.000 opgenomen. De helft van dit budget is bij de Bestuursrapportage

2021 overgeheveld naar 2022. Het budget wordt gebruikt om de opdracht en

ambities voor participatiebeleid te verkennen. Hiervoor maken wij gebruik van

een externe deskundige via inhuur. Dit gebeurt in afstemming met de Staten-

werkgroep Veranderende samenleving en de Statengriffie.

Via de Voorjaarsnola2O2l hebben uw Staten € 800.000,-- beschikbaar

gesteld voor klimaatadaptatie. Het gaat om een incidenteel budget voor de

jaren2021(€ 100.000,--),2022 (€ 350.000,--) en2023 (€ 350.000,--).

De juiste bedragen zijn op bladzijde 182 in de tekst (in hieronder) genoemd

en in de tabel 'mutaties vrije bestedingsruimte'opgenomen. De tekst met de

bedragen onder de tabel 'mutaties vrije bestedingsruimte' is uit de voorlaatste

versie onder de tabel blijven staan en zijn derhalve afirvijkend en kloppen niet

meer.

Tekst btadzijde 182: lndexering OV-bureau en Vechtdalliinen

De bijdrage aan het Openbaar vervoersbureau Groningen-Drenthe wordt op

basis van het gemiddelde over vijf jaar van de LB|-index geÏndexeerd. Dat

betekent dat de voor de iaren2022 tot en met 2025hel budget met

€ 80.334,-- (2022) oplopend naar € 431.001 ,-- (2025) wordt verlaagd. Voor

de exploitatie van de Vechtdallijnen wordt het budget op dezelfde wijze geÏn-

dexeerd. Dat leidt tot een verlaging van€23J29,-in2022 tot een verhoging

van € 78.60 4,- in 2025. We stellen voor de prijscompensatie van totaal

€ 104.063,-- (2022) oplopend naar € 509.605,--(2025) toe te voegen aan de

vrije bested ingsru imte.

Naar aanleiding van dit amendement is het besluit nummer 9 behorende bij

het Statenstuk2021-10 I e Actualisatie, Voorjaarsnota 2021 gewiizigd,

Vraag

6. Voor de kosten participatie omgevingswet is slechts

een bedrag van 25.000 gereserveerd voor 2O22.Waar-

aan wordt dit besteed? En waarom alleen in 2022?

7. Voor klimaatadaptatie is via de voorjaarsnola202l in

2022, €250.000 meer beschikbaar gesteld dan in 2021.

ls dit incidenteel of een structurele verhoging, dat tot

2025 doorloopt?
Mutaties vrije bestedingsruimte. lndexering Bijdrage OV-

bureau en Vechtdallijnen.

De bedragen in de tabel kloppen niet met de tekst onder

de tabel en niet met de tekst op blz 182. Wat zijn de

juiste bedragen?

ln juli is het amendement over de lastneming subsidies

van het CDA en de SP overgenomen. ln onze ogen mist

No.
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waarna artikel 7, 2e lid, van de Financiële verordening provincie Drenthe

2O2O is aangepast. Hiermee zijn de gevolgen van dit amendement venverkt.

Het maximale grensbedrag2O2l volgens de primitieve Begroting 2021

bedraagt 0,25o/o van de som van € 305.092.448,- en € 34.365.605,-- wat

neerkomt op een bedrag van € 848.645,--, zie pagina 177 (bovenaan) van de

Begroting 2021. Hel maximale grensbedrag 2022volgens de primitieve

Begroting 2022bedraagt0,25o/o van de som van € 326.606.966,-- en

€ 26.830.545,- wat neerkomt op een bedrag van € 883.594, zie pagina 180

(bovenaan) van de Begroting2022.
Het aan uw Staten voorgesteld drempelbedrag van € 800.000,-- past binnen

de voorgeschreven bandbreedte van Oo/o - 0,25o/o van de begrote lasten in-

clusief begrote toevoegingen aan reserves.

Voor de WOO zullen we bij de 3e actualisatie een begrotingswijziging oP-

nemen waarin wij de bedragen verwerken die in de Septembercirculaire zijn

opgenomen (voor de exacte bedragen zie bijlage 28 van deze circulaire).

Het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond is verlengd. Zie ook ons

antwoord op vraag 18.

Als gevolg vindt de evaluatie later plaats. Wijvenvachten u de evaluatie in

2022aan te kunnen bieden.

De vaarweg Meppel de Punt is in 1994 overgekomen van het Rijk.

Het Rijk doet daarbijjaarlijks een bijdrage voor de vaste en variabele kosten.

Dit betreft een bijdrage aan de reguliere kosten van een vaarweg zoals:

beheer en onderhoud van bruggen en sluizen, maaiwerkzaamheden kanaal-

oevers, vervanging van oeverconstructies, baggerwerkzaamheden.

Het Rijk heeft aangekondigd deze rijksbijdrage te willen afkopen. Momenteel

vinden hierover gesprekken plaats

Vraag

er dus nog een besluit in het Statenstuk. Er is wel een

besluit over de aanpassing van de toelichting (besluit 5)

maar geen aanpassing van de verordening conform ons

amendement. Graag extra besluit opnemen conform

amendement CDA/SP.

Graag een berekening van het maximale grensbedrag

(O,25o/o maximaal) op basis van de totale lasten primaire

begroti n gen 2021 en 2022 incl. reservem utaties. Wij

komen dan uit op 6 ton wat zou betekenen dat het

grensbedrag wat PS vast gaat stellen te hoog is.

Blz. 182,lnvoering wet Open Overheid. We kunnen bij

programma 1 geen verwachtte lasten ontdekken voor de

invoering van deze wet. Hoeveel lasten verwacht u voor

2O22tlm.2025?
U itvoeringsinformatie. BlzJ 9

Yoor 2023 staat 13,5 miljoen voor kosten bodemsa-

nering. Kunnen we nog dit jaar een eindevaluatie ver-

wachten van het meerjarenprogramma bodem en onder-

grond 2016-2020 (blz.42van dat programma).

Uitvoeringsinformatie blz. 23. Bijdragen rijk voor Meppel-

de Punt. Waar is dat rijksgeld precies voor bedoeld?

No.
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De eerste oplevering van de gebiedsverkenningen, de verzameling van be-

schikbare gegevens en data van de twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden,

wordt medio november verwacht.

Het bedrag van € 929.685,-- is het restant van de decentral isatie u itkering

zoetwatermaatregelen fase 1 die wij in 2021 voor het laatst hebben ont-

vangen. ln 2022 start fase 2 en zullen wij van het Rijk hiervoor middelen ont-

vangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze zullen in de begroting

worden verwerkt na ontvangst van de toekenningsbeschikking van het Rijk.

De provincie zorgt ervoor dat deze middelen beschikbaar komen bij de uit-

voerende partijen zoals gemeenten, waterschappen en LTO-noord. Deze

middelen worden aangewend voor de uitvoering van maatregelen voor een

betere zoetwatervoorzien i n g.

Op 6 van de 22 hubs in Drenthe zijn laadpalen aanwezig Daarnaast zijn op

5 hubs laadpalen in voorbereiding. Voor de fiets ziin er alleen oplaadpunten

in fietskluizen gerealiseerd. Deze staan op de hubs Peize, Westlaren, Gieten

en Borger

Bijvoorbeeld ondersteuning aan diverse projecten zoals het recente ge-

opende waterstofuulpunt te Assen en de handreiking'10 mogelijke oplos-

singen bij netcongestie" hebben wij diverse subsidieregelingen opengesteld

en zijn wij recent gestart met de communicatiecampagne "Drenthe op weg

naar Energieneutraal: Gewoon zo!"

Stikstofruimte die vrijkomt bij extern salderen wordt voor 70% ingezet voor

het project van de saldonemer en 30% wordt afgeroomd ten goede van de

natuur.
De vergunninghouder is de eigenaar van de stikstofruimte'

De provincie heeft geen inzicht in de marktwaarde van de stikstofruimte' Dit

is een vrije markt.

Vraag

Hfd2
. Blz 19120: Drentse Aanpak Stikstof:

Gebiedsverkenningen wat is de stand van de 2 lopende

verkenningen en is er inmiddels een planning van alle

gebieden?
. Blz32 en 37:

2.4 € 929.685,- restant budget. Beleidsontwikkeling in

2O22 niel meer geraamd. Op pagina 32lezen we dat er

nog steeds 49-59.2 % de beoordeling matig heeft. Wat

rechtvaardigt dat het waterplan in 2022 niet meer loopt?

Hfd 4
Mobiliteit: Hoeveel laadpalen voor auto en fiets zijn er in-

middels bij de OV-knooppunten gerealiseerd?

Hfd 5
Blz .66 EnergieTransitieAgenda. Het programma is in

2021 vol in uitvoering en er worden mooie resultaten

geboekt. Welke resultaten worden hier bedoeld?

Begroting
p. 20 Stikstof
'extern salderen'
Wat gebeurt er precies met de stikstofruimte die vrijkomt

bij de verkoop van veehouderijen?
Wie is eigenaar van de stikstofruimte?
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Zicht op de handel in stikstofemissies krijgen wij via het vergunning traject in

beeld. Voor extern salderen is een vergunning van de provincie nodig (in uit-

zonderingsgevallen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit (LNV)).

Voor meer informatie over extern salderen verwijzen wij naar de website

BlJl2 https://www.bij12.nl/ondeniverpen/stikstof-en-natura200O/verqunnin-
qen-en-toestem m i nqsbeslu iten/extern-salderen/.

Afhankelijk van het doel van de regeling waarvan gebruik wordt gemaakt om

een bedrijf aan te kopen, gelden specifieke voorwaarden. De ruimte kan

geheel of gedeeltelijk ten goede komen van de natuur of terechtkomen in een

stikstofbank.

Nagenoeg alle besluiten die in het kader van stikstof zijn genomen zijn en

worden juridisch aangevochten. Hierdoor is zowel meer juridische inzet aan

de voorkant van het proces nodig (preventief) als ook aan de achterkant van

het proces bij het behandelen van alle procedures bij de interne commissie

voor bezwaar en beroep, bij de rechtbank en bij de Raad van State'

Daarnaast worden wij in toenemende geconfronteerd met intrekkings-

verzoeken van vergunningen en verzoeken om handhavend op te treden. ln

al dit soort procedures is veel specifieke juridische inzet nodig.

Ook alle voorkomende beleidswijzigingen moeten steeds juridisch worden

geduid.

Het is niet exact in tijd en geld uit te drukken, maar gemiddeld genomen is er

zo,n 2,0 o 2,5 fte mee gemoeid (zo'n 3.000 werkuren). Daarnaast worden di-

verse zaken afgehandeld door of na advies van onze huisadvocaat. ln zaken

waar landsbelangen aan de orde zijn kunnen we gebruik maken van de

diensten van de landsadvocaat.

Eiwitten zijn belangrijk voor de gezondheid van mens en dier en daarbij is

zowel de kwantiteit als de kwaliteit van voedsel belangrijk. Om tegemoet te

komen aan de toenemende behoefte van niet alleen dierlijke eiwitten, onder-

steunen wij initiatieven die de beschikbaarheid en diversiteit van eiwitten

Vraag

Heeft deze stikstofruimte een geldelijke waarde? Zo ja,

wat is de marktwaarde van die stikstofruimte per

eenheid?

Op welke manier heeft de provincie zicht op deze

handel?

Wat gebeurt er precies met de stikstofruimte die zalvrij-
komen bij opkoop door de provincie van veehouderijen?

'stevige inzet wordt gepleegd op iuridische procedures

Wat wordt hier precies mee bedoeld?

Hoe veel tijd en geld is hiermee gemoeid?

'lnzet op de eiwittransitie'
Wat verstaan GS precies onder eiwittransitie?

No.

52

53.
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verhogen. Naast dierlijke eiwitten zijn dit plantaardige eiwitten Daarbijzetten

wij ook in op het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten.

Een ander aandachtspunt is de productie van eiwit van eigen land om zo ook

de invoer van eiwitten te verminderen en de kringlooplandbouw te verbe-

teren.

Dit onderdeel is niet gedekt. ln interprovinciaal verband wordt hierover nog

met Rijk gesproken welke middelen hiervoor beschikbaar komen. Mogelijk

zijn er kansen door middel van het combineren van doelstellingen. Hierbij

kijken wij dan naar programma's als BBND, programma Natuur en stikstof

maar wij hebben hiervoor niet apart provinciale middelen gereserveerd

De PPO is een nieuwe organisatie in oprichting. De aanvraag voor een struc-

turele subsidie is geweigerd omdat wij op basis van onze ASV geen aan-

vragen kunnen honoreren die betrekking hebben op instandhoudings- en in-

richtingskosten. Dat was hier het geval. Bovendien is de PPO nog geen for-

mele rechtspersoon. Ter ondersteuning van haar activiteiten heeft de PPO de

mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen via de regeling lncidentele

Culturele Projecten Drenthe.

Het budget in 2021 is hoger door budgetoverhevelingen van circa

€2,4 miljoen uit eerdere jaren. Dit bedrag is dit jaar aan de Saldireserve ont-

trokken en in programma 6 beschikbaar gesteld.

Het budget Fractiewerkzaamheden is bedoeld om de Statenfracties ver-

goeding te verstrekken in de onkosten die worden gemaakt om fracties goed

te laten functioneren. Deel van deze kosten kan betrekking hebben op de

loonkosten van de administratieve ondersteuning bij de fracties.

De hoogte van het budget wordt gebruikelijk een maal per vier jaar na de ver-

kiezingen opnieuw berekend en door PS voor de nieuwe statenperiode vast-

gesteld

ln het programma Toekomstgerichte Landbouw en het instrument POP3(+)

ln de afgelopen POP3-periode is een deel van het budget voor versterking

van de landbouw en agribusiness ingezet als cofinanciering van de

Vraag

p.21 'Drentse bomen- en bossenstrategie'

Waar is in de begroting geld gereserveerd voor dit beleid

buiten het NNN? Hoeveel geld is er gereserveerd?

p.77
' C u lt u u r p a rÍi ci p atie'
Wat is de reden om een organisatie als PPO Drenthe

niet te ondersteunen? Het voldoet aan diverse doelstel-

lingen en resultaten op pagina 77.

p.82

Waar gaat het verschil van 2.445.821 euro van 2021-

2022 naarloe? Gaat dat bovenop de reserves?

U itvoeringsinformatie
p.10
' Fractiewerkzaamheden' Dit zijn voornamelijk loon-

kosten. Waarom is dit bedrag niet geÏndexeerd?

p.13.
'versterking van de landbouw agribusiness-

ln welk beleid kunnen we deze bedragen terugvinden?

No.

54

55.

56.

57

58.
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openstellingen voor POP3. Dit loopt door tot en met 2024 in verband met de

uitfinanciering van projecten. Vanaf 2025 is er nog geen rekening gehouden

met het beschikbaar stellen van budget vanuit de versterking van de land-

bouw en agribusiness voor cofinanciering van openstellingen onder het

nieuwe GLB-NSP.

De proceskosten komen voor rekening van de provincie.

De aankoop wordt ondergebracht in het investeringskrediet grondbezit van

de provincie. LNV financiert het waardeverschil wat ontstaat door de functie-

wijziging, dat betekent dat na verkoop van grond en gebouwen het investe-

ringskrediet weer vrij beschikbaar is.

Betreft een onderdeel van het Natuurpact waarbij is afgesproken dat de pro-

vincies de SBL (su bsid ieregel ing bebossing land bouwgronden) afbetalen

voor de 2í-jarige contracten die met boeren zijn aangegaan. De laatste con-

tracten zullen in 2033 aflopen. Er is binnen deze voormalige regeling ca

2.800 ha landbouwgrond bebost verspreid over Drenthe en deze financiering

is daar een deel van.

Het gaat hier om de inventariserende werkgroepen in Drenthe zoals de

Drentse vogelwerkgroep, vl inderwerkgroep en paddenstoelenwerkgroep.

Deze groepen zorgen voor adequate gegevens in de Nationale Databank

Flora en Fauna (NDFF) en brengen periodiek publicaties waaronder ver-

spreidingsatlassen.
ln het verleden heeft PS besloten de partijen die toen en ook nu met naam en

toenaam in de begroting zijn genoemd te indexeren. PS kan besluiten het

bedrag voor de overige natuurbeschermingsinstanties alsnog te indexeren

De provincie stelt jaarlijks 1Oo/o vàn het soortenbeschermings budget be-

schikbaar voor onderzoek naar en of promotie van effectieve alternatieven

voor methoden ten behoeve van overlast en schadebestrijding. Het kan dus

gaan over verschillende projectinitiatieven en -aanvragen. Dit staat opge-

nomen op pagina 37 van het Flora en Fauna Beleidsplan.

Vraag

Waarom is er in 2025 een bedrag van 764.949 euro

(bijna drie keer zoveel als voor 2024) begroot?
' Verbete ri ng I a nd bo uw stru ctu u r'
ln welk beleid kunnen we deze bedragen terugvinden?

p.14
'aankoop van veehouderiien in het kader van stikstof'

Waarom zijn alleen proceskosten (hier) begroot?

Waar kunnen we het bedrag vinden dat gereserveerd is

voor de aankoop van de veehouderijen? Hoe groot is

dat bedrag?
p.15
' La nd sch a p-bebossrng I a nd bouwg ro nd e n'
Hoeveel landbouwgrond kan er met dit bedrag worden

bebost? Zijn hier concrete plannen voor?

Waar zijn deze landbouwgronden precies?

p.16
' ove rige n atu u rbe sche rm i ng si n sta ntie s'
Welke instanties zijn dil?

Waarom is dit bedrag niet geÏndexeerd (in tegenstelling

tot de andere natuurbeschermingsinstanties)

'subsidiering project schadepreventie flora en fauna'
Wat is dit voor project? Waar kunnen we dit vinden in de

beleidsstukken?

No.
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Het toezicht in de natuurgebieden wordt uitgevoerd door allerlei verschillende

partijen. De terrein beherende organisaties (zoals Staatsbosbeheer, Drents

Landschap en Natuurmonumenten) zijn in eerste instantie verantwoordelijk

voor het toezicht en de handhaving van de toegangsbepalingen binnen de

natuurgebieden. De provincie houdt toezicht en handhaaft binnen de aan-

gewezen Natura 2000-gebieden (soortenbescherm ing/gebiedsbescherming).

Ook vanuit de politie is capaciteit gereserveerd om te handhaven in het bui-

tengebied. Op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

(wabo) heeft de provincie een groene coórdinatietaak van strafrechtelijk

toezicht op 'groene'wet- en regelgeving in het buitengebied. Om de samen-

werking in goede banen te leiden heeft de provincie vanuit deze regierol een

groene regisseur aangesteld. De groene regisseur zorgt voor een goede sa-

menwerking en afstem mi ng tussen de verschil lende handhavingspartners.

Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke informatieavonden, maar ook

gerichte handhavingsacties die met elkaar worden uitgevoerd

Het bedrag wordt lager omdat met de Voorjaarsnota van 2O2O tol en met

2022 procesgeld is vrijgemaakt voor het proces rond de Gebiedsgerichte

Aanpak stikstof. Er is vanwege de tijdelijkheid geen aparte begrotingspost

voor aangemaakt. Deze proceskosten hebben daarmee geleid tot een tijde-

lijke ophoging van het algemene structurele budget voor uitvoering van taken

in het kader van de Wet natuurbescherming.

De post talentontwikkeling € 58.000,-- is een regeling tale ntontwikkeling voor

Drentse talenten. Met deze regeling kan een bedrag tussen de € 1.000,- en

€ 5.000,-- aangevraagd worden voor projecten waarbij Drentse talenten met

ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan

hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen. Dit geldt ook voor ta-

lenten op het gebied van hedendaagse en conceptuele kunst. Daarnaast

hebben wij ook een regeling lncidentele Culturele projecten Drenthe die voor

die doelgroep relevant is

Vraag

' uitvoering groene regie'
Wat houdt dit precies in?

' koste n u itvoe ri ng n atu u rbe sche r m i ng swet'

Waarom wordt het bedrag 50.000 euro lager vanaf

2023?

p.29' Tale nto ntw i kke I i ng'
Hier is een opsomming van voornamelijk orkesten. Er is

ook een post Talentontwikkeling van 58.000 euro. Waar

is dit bedrag precies voor bedoeld, wat valt hieronder?

Valt hier ook de ontwikkeling van hedendaagse en con-

ceptuele kunst onder? Zo nee, op welke manier wordt

hedendaagse en conceptuele kunst wel ondersteund,

waar kunnen we dat vinden?

No.
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Bijlage: geactualiseerde kerngegevens voor de Begroting 2022

Ar be i d s de e I name b ev ol kí n g 20zo 2021* 2022" 2023" 2024* 2025*

B. Economische structuur

Beroepsbevotking (x 1.000)

Waarvan:

Werktoos (x1 .000)

Werkloos in procenten

Landbouw, bosbouw en visserij

lndustrie (inct. delfstoffenwinning en nutsbedrijven)

Bouwnijverheid

HandeI en reparatiebedrijven

Vervoer en opslag

Horeca

Zaketijke diensten

Overige diensten

Totaal
*Bron: CBS, PWR Drenthe 2020, L|SA 2020, bewerking Etit

252,0 252,1 251,3 250,4 250,0 249,9

9,3

3,7%

8,3

3,3%

8,3

3,3%

8,9

3,6%

9,5

3,8o/o

8.670

27.310

10.570

35.040

6.820

1 3.250

33. 1 ó0

82.270

212.100

10,0

4,0%

8.440

21.510

1 0.1 80

34.s60

6.750

1 3.1 60

32.860

82.220

209.ó80

III
10.360

76.620

1 3.550

38.270

7.450

10.880

35. ó00

79.510

222.230

1 0.080

25.720

17-.350

37.680

7.320

1 í.900

3s.000

80.51 0

220.5s0

9.290

24.360

11.700

36.1 90

7.060

13.410

34.1 80

81.840

2í8.0s0

8.940

23.380

11.040

3 5.520

6.910

1 3.380

33.520

82.200

214.890

Werkgelegenheid (totaal banen) Sector
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