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Inleiding 

Op 23 april jongstleden hebben wij ons gepresenteerd als nieuw college van Gedeputeerde Staten 
van Drenthe. Wij hebben daarbij ook de ambities gepresenteerd die wij met Drenthe hebben. Op dit 
moment wordt hard gewerkt aan het uitwerken/vertalen van onze ambities. Daarbij stellen wij nieuwe 
prioriteiten en wij zullen ook komen tot een financiële (her)prioritering van middelen. Wij zetten ons 
daarbij in voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe. Wij  
bouwen aan een nog mooier en krachtiger Drenthe, waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans 
zijn en zien een samenleving en economie in transitie. Inspelend hierop willen wij als provincie graag 
samen met gemeenten, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs-/kennisinstellingen en 
inwoners met maatschappelijke opgaven aan de slag, als team voor Drenthe. Integraal en naast  
elkaar, met respect voor ieders rol. Voor de komende vier jaar maken we een start om hier op onder-
nemende, innovatieve en creatieve wijze invulling aan te geven. 
 
In de Financiële verordening Drenthe 2012 is opgenomen dat wij uw Staten jaarlijks een Voorjaars-
nota aanbieden. Vanwege de vorming van ons nieuwe college is besloten om de 1e Bestuursrappor-
tage, de 1e Financiële actualisatie en de Voorjaarsnota te integreren tot één document: een beleids-
arme Voorjaarsnota. Dat doen wij hierbij. De Voorjaarsnota 2015 is het financiële startpunt van de 
werkzaamheden van het nieuwe college. Daarom omvat de Voorjaarsnota 2015 een overzicht van de 
voortgang van het beleid (het vermelden en toelichten van afwijkingen) en een financiële update met 
als resultante daarvan een actueel financieel meerjarig perspectief, waarin autonome en onafwend-
bare ontwikkelingen zijn meegenomen. Dit kader vormt dan ook de basis voor de Begroting 2016, die 
in oktober aan u wordt aangeboden.  
 
Deze Voorjaarsnota is bewust beleidsarm, omdat de tijd tussen totstandkoming van deze Voorjaars-
nota en de vorming van het nieuwe college te kort is om de keuzes uit het coalitieakkoord te laten 
landen. Wel is al het uitgangspunt om de Stelpost te realiseren ombuigingen en de Vrije bestedings-
ruimte nieuwe college te salderen verwerkt, zodat deze taakstelling is verwerkt in de gepresenteerde 
cijfers. Hierdoor vallen onze tekorten weg en zijn de bestaande bezuinigingsscenario’s van tafel.  
Binnen het huidige financiële perspectief zullen bij de Begroting 2016 de financiële accenten van het 
nieuwe collegeprogramma worden gelegd, inclusief extra investeringen. Wij zetten ons in voor sa-
menwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe met ruimte voor gemeenten en 
inwoners. 

Advies  

1. De Voorjaarsnota 2015 vaststellen. 
2. De 3e wijziging van de Begroting 2015 vaststellen. 

Beoogd effect 

Verantwoording van ons college aan uw Staten, zoals voorgeschreven in de Provinciewet en uit-
gewerkt in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
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Argumenten 

2.1. Het vaststellen van de 3e Begrotingswijziging 2015 is een onderdeel van de jaarcyclus en is 
voorgeschreven in de Provinciewet. De wijziging voldoet aan de voorschriften voor de opzet, zo-
als die zijn opgenomen in het BBV. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen  
1. Voorjaarsnota 2015, inclusief 3e wijziging Begroting 2015 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 27 mei 2015 
Kenmerk: 22/3.4/2015002478 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Deze actualisatie gaat over de ontwikkelingen van de eerste vier maanden van 2015. Wij proberen op 
basis van de resultaten van deze maanden zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaar-
basis zal worden, om grote verschillen te voorkomen. We zijn daarbij uitgegaan van de stand van za-
ken van de begroting, zoals die bij de 2e Begrotingswijziging 2015 is aangepast. 
 
Dit is een voortgangsrapportage, zonder daadwerkelijk beleidsinhoudelijke keuzes. De stand van de 
Reserve voor algemene doeleinden blijft ook met de inzet van het rekeningresultaat 2014 en de inzet 
van de incidentele ruimte positief.  
 
Opbouw van het resultaat 
De financiële mutaties die invloed hebben op het resultaat zijn hieronder opgenomen. In de toege-
voegde bijlage 3e Begrotingswijziging 2015 zijn de onderbouwingen van deze mutaties per beleidsop-
gave te lezen. Per mutatieregel is in het overzicht aangegeven binnen welk product de toelichtingen in 
de begrotingswijziging zijn opgenomen. 
 

 
 
Het financieel perspectief start met de stand van de 2e Financiële actualisatie 2014 (hierin zit opge-
nomen de stelpost te realiseren ombuigingen). Vervolgens zijn de gevolgen van de moties naar aan-
leiding van de Begrotingsbehandeling 2015 verwerkt en is het rekeningsaldo 2014 opgenomen. Het 
subtotaal uitgangspositie voor de Voorjaarsnota 2015 betreft het saldo van de Vrije bestedingsruimte 
die dan nog over is. Vervolgens zijn de mutaties die het resultaat beïnvloeden opgenomen; deze zijn 
verwerkt in de 3e Begrotingswijziging 2015. Wanneer dit geheel wordt gesaldeerd, is het financieel 
perspectief voor de invulling van het nieuwe collegeprogramma duidelijk, waarbij het bedrag van 
€ 6.556.590,-- uit de kolom 2015 incidenteel in de Reserve voor algemene doeleinden is opgenomen 

Financieel perspectief 2015 2016 2017 2018 2019
Begroting 2015, na 2e Financiële actualisatie 2014 196.123 -3.617.392 -2.452.314 -1.636.991 -843.665

Uitvoering moties Begroting 2015; 2e 
Begrotingswijziging 2015

-625.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Rekeningresultaat 2014 2.050.970
Subtotaal na 2e Begrotingwijziging 1.622.093 -3.667.392 -2.502.314 -1.686.991 -893.665

Saldering van de vrije bestedingsruimte 2015 2016 2017 2018 2019
Vrije bestedingsruimte na 2e Begrotingswijziging 
2015

5.332.600 6.745.100 6.745.100 6.745.100

Subtotaal is uitgangspositie voor de Voorjaarsnota 
2015

1.622.093 1.665.208 4.242.786 5.058.109 5.851.435

Opbouw saldo Voorjaarsnota 2015 (3e 
Begrotingswijziging)

2015 2016 2017 2018 2019 Product

Kapitaallasten programma 2 70.343 2.0
Regiovisie Groningen Assen 2030 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 5.1
Prikkels versterkte agrarische sector 100.000 9.5
Dividend Enexis 1.029.241 500.000 500.000 500.000 500.000 10.1
Motorrijtuigenbelasting 344.000 260.000 73.000 200.000 200.000 10.1
Applicaties/digitalisering -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 10.2
Saldo Kostenplaats lange rente en doorberekende rente -469.087 25.000 -111.000 -182.000 -390.000 10.2

Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar -135.000 -109.000 -150.000 -150.000 -150.000 10.2
Salarissen nieuwe CAO -451.200 -783.000 -786.600 -786.600 -786.600 10.2
Kapitaallasten programma 10 141.618 10.2
Vrijval van het restantsaldo Reserve Erica-Ter Apel 4.000.000 10.4
Totale restposten alle programma's 72.582 -60.000 -60.840 -61.709 -62.609
Resultaat Voorjaarsnota 2015 (3e 
begrotingswijziging)

4.934.497 65.000 -303.440 -248.309 -457.209

Totaal financieel perspectief na Voorjaarsnota 2015 6.556.590 1.730.208 3.939.346 4.809.800 5.394.226
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en de bedragen van de andere jaren in de stelpost Vrije bestedingsruimte. 
 
Reserve mutaties 
Per saldo wordt in 2015 een bedrag van € 12.309.886,-- (exclusief de storting van het saldo van deze 
Voorjaarsnota) aan de reserves toegevoegd. Deze mutaties zijn in de 3e Begrotingswijziging 2015 bij 
de desbetreffende programma’s en onder programma 10 integraal toegelicht. Hieronder staat een 
totaaloverzicht, waarbij de negatief opgenomen bedragen een verlaging van de reserves inhouden en 
positieve bedragen een toevoeging aan de desbetreffende reserves betreffen. Ook hier geldt dat per 
mutatieregel in het overzicht is aangegeven binnen welk product de toelichtingen in de begrotings-
wijziging zijn opgenomen. 
 

 
 
 
 
 
  

Reserve mutaties Voorjaarsnota 2015 (3e 
begrotingswijziging)

2015 2016 2017 2018 2019 product

Bijdrage van de saldireserve -315.000 0 0 0 1.1
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 1.406.263 2.1
Bijdrage aan saldireserve 1.367.000 -1.367.000 2.3
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -65.000 2.4
Bijdrage van Reserve RSP -7.366.064 -9.883.024 -505.590 4.429.703 420.425 3.1
Bijdrage aan saldireserve 320.000 -320.000 4.5
Bijdrage van de saldireserve -182.000 5.1
Bijdrage aan reserve natuurbeleid 4.269.085 7.1
Bijdrage van reserve natuurbeleid -3.941.212 -2.327.873 7.1
Bijdrage van reserve vitaal platteland -1.378.000 7.2
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG 2.272.281 -975.986 -3.354.418 7.2
Bijdrage van de saldireserve -593.154 8.1
Bijdrage van de saldireserve -150.000 9.4
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -1.212.554 -1.212.554 10.4
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 1.212.554 1.212.554 10.4
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -4.000.000 10.4
Voorjaarsnota 2015 (3e begrotingswijziging) -12.309.886 -15.188.883 409.077 4.429.703 420.425

Totaal financieel perspectief na Voorjaarsnota 2015 -12.309.886 -15.188.883 409.077 4.429.703 420.425
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 27 mei 2015, kenmerk 
22/3.4/2015002478; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de Voorjaarsnota 2015 vast te stellen; 
 
II. de 3e wijziging van de Begroting 2015 vast te stellen. 
 
 
Assen, 1 juli 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
wa/coll
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Inleiding 
 

Op 23 april jongstleden hebben wij ons gepresenteerd als nieuw College van Gedeputeerde Staten 

van Drenthe. Wij hebben daarbij ook de ambities gepresenteerd die wij met Drenthe hebben. Op dit 

moment wordt hard gewerkt aan het uitwerken/vertalen van onze ambities. Daarbij stellen wij nieuwe 

prioriteiten en wij zullen ook komen tot een financiële (her)prioritering van middelen. Wij zetten ons 

daarbij in voor een economisch, bereikbaar, ruimtelijk, energiek en samenwerkend Drenthe. Wij 

bouwen aan een nog mooier en krachtiger Drenthe waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans 

zijn en zien een samenleving en economie in transitie. Inspelend hierop willen wij als provincie graag 

samen met gemeenten, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs/kennisinstellingen en 

inwoners met maatschappelijke opgaven aan de slag, als team voor Drenthe. Integraal en naast 

elkaar, met respect voor ieders rol. Voor de komende vier jaar maken we een start om hier op 

ondernemende, innovatieve en creatieve wijze invulling aan te geven. 

 

In de Financiële verordening Drenthe 2012 is opgenomen dat het college Provinciale Staten jaarlijks 

een Voorjaarsnota aanbiedt. Vanwege de vorming van ons nieuwe college is besloten om de 1e 

Bestuursrapportage, de 1e Financiële Actualisatie en de Voorjaarsnota te integreren tot één 

document: een beleidsarme Voorjaarsnota. Dat doen wij hierbij. De Voorjaarsnota 2015 is het 

financiële startpunt van de werkzaamheden van het nieuwe College. Daarom omvat de Voorjaarsnota 

2015 een overzicht van de voortgang van het beleid (het vermelden en toelichten van afwijkingen) en 

een financiële update met als resultante daarvan een actueel financieel meerjarig perspectief waarin 

autonome en onafwendbare ontwikkelingen zijn meegenomen. 

 

Dit kader vormt dan ook de basis voor de begroting 2016 die in oktober aan u wordt aangeboden. 

Deze Voorjaarsnota is bewust beleidsarm, omdat de tijd tussen tot stand komen van deze 

voorjaarsnota en de vorming van het nieuwe college te kort is om de keuzes uit het coalitieakkoord te 

laten landen. Wel is al het uitgangspunt om de Stelpost te realiseren ombuigingen en de Vrije 

bestedingsruimte nieuwe college te salderen verwerkt, zodat deze taakstelling is verwerkt in de 

gepresenteerde cijfers. Hierdoor vallen onze tekorten weg en zijn de bestaande 

bezuinigingsscenario’s van tafel. Binnen het huidige financiële perspectief zullen bij de begroting 2016 

de financiële accenten van het nieuwe collegeprogramma worden gelegd, inclusief extra 

investeringen. Het college zet zich in voor samenwerkend, economisch, bereikbaar, ruimtelijk en 

energiek Drenthe met ruimte voor gemeenten en inwoners. 

 

Na deze inleiding treft u het financiële perspectief aan en vervolgens worden per programma de 

beleidsafwijkingen aangegeven. De beleidsopgaven waarop wij beleidsmatige afwijkingen constateren 

zijn daarin gemarkeerd en worden vervolgens kort toegelicht. Bij de afwijkingen hebben wij in veel 

gevallen het oorspronkelijk begrote resultaat vermeld, zoals dat in de Begroting 2015 is opgenomen. 

 

Wij werken deze keer voor het eerst met verschillende symbolen, zodat snel inzichtelijk is waar de 

afwijkingen zich voordoen en wat de status van de afwijking is. 

 

   =doelen/resultaten verlopen als gepland 

  

  = opletten er is vertraging bij realisatie van de doelen/resultaten 

 

  = doelen/resultaten worden niet gerealiseerd.  
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In de vakjes met de titel “mutatie financieel” is vermeld of binnen de betreffende beleidsopgave in de 

bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 1) een bedrag wordt aangepast. In de begrotingswijziging zelf 

is toegelicht wat de reden van de aanpassing is. In de wijziging  wordt per beleidsopgave een 

toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Overeenkomstig eerdere rapportages worden 

mutaties kleiner dan € 50.000,-- niet toegelicht maar verzameld in een restpost per programma. 
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Financieel perspectief 2015-2019 
 

 

 

Het voordelige resultaat van deze voorjaarsnota voor 2015 bedraagt € 4.934.497,--. Hieronder is het 

financieel perspectief weergegeven en is aangegeven hoe het saldo is opgebouwd. Deze actualisatie 

gaat over de ontwikkelingen van de eerste 4 maanden van 2015, daarmee proberen wij op basis van 

de resultaten van deze maanden zo goed mogelijk in te schatten wat de realisatie op jaarbasis zal 

worden, om grote verschillen te voorkomen. We zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken van de 

begroting, zoals die bij de 2
e
 Begrotingswijziging 2015 is aangepast. 

 

Dit is een voortgangsrapportage, zonder daadwerkelijk beleidsinhoudelijk keuzes. De stand van de 

Reserve voor algemene doeleinden blijft ook met de inzet van het rekeningresultaat 2014 en de inzet 

van de incidentele ruimte positief.  

 

Opbouw van het resultaat 

De financiële mutaties die invloed hebben op het resultaat zijn hieronder opgenomen. In de 

toegevoegde bijlage 3
e
 begrotingswijzing 2015,  zijn de onderbouwingen van deze mutaties per 

beleidsopgave te lezen. Per mutatieregel is in het overzicht aangegeven binnen welke product de 

toelichtingen in de begrotingswijziging is opgenomen. 

 

 
 

Het financieel perspectief start met de stand van de 2
e
 Financiële actualisatie 2014 (hierin zit 

Financieel perspectief 2015 2016 2017 2018 2019

Begroting 2015, na 2e Financiële actualisatie 2014 196.123 -3.617.392 -2.452.314 -1.636.991 -843.665

Uitvoering moties Begroting 2015; 2e 

Begrotingswijziging 2015

-625.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Rekeningresultaat 2014 2.050.970

Subtotaal na 2e Begrotingwijziging 1.622.093 -3.667.392 -2.502.314 -1.686.991 -893.665

Saldering van de vrije bestedingsruimte 2015 2016 2017 2018 2019

Vrije bestedingsruimte na 2e Begrotingswijziging 

2015

5.332.600 6.745.100 6.745.100 6.745.100

Subtotaal is uitgangspositie voor de Voorjaarsnota 

2015

1.622.093 1.665.208 4.242.786 5.058.109 5.851.435

Opbouw saldo Voorjaarsnota 2015 (3e 

Begrotingswijziging)

2015 2016 2017 2018 2019 Product

Kapitaallasten programma 2 70.343 2.0

Regiovisie Groningen Assen 2030 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 5.1

Prikkels versterkte agrarische sector 100.000 9.5

Dividend Enexis 1.029.241 500.000 500.000 500.000 500.000 10.1

Motorrijtuigenbelasting 344.000 260.000 73.000 200.000 200.000 10.1

Applicaties/digitalisering -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 10.2

Saldo Kostenplaats lange rente en doorberekende rente -469.087 25.000 -111.000 -182.000 -390.000 10.2

Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar -135.000 -109.000 -150.000 -150.000 -150.000 10.2

Salarissen nieuwe CAO -451.200 -783.000 -786.600 -786.600 -786.600 10.2

Kapitaallasten programma 10 141.618 10.2

Vrijval van het restantsaldo Reserve Erica-Ter Apel 4.000.000 10.4

Totale restposten alle programma's 72.582 -60.000 -60.840 -61.709 -62.609

Resultaat Voorjaarsnota 2015 (3e 

begrotingswijziging)

4.934.497 65.000 -303.440 -248.309 -457.209

Totaal financieel perspectief na Voorjaarsnota 2015 6.556.590 1.730.208 3.939.346 4.809.800 5.394.226
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opgenomen de stelpost te realiseren ombuigingen). Vervolgens zijn de gevolgen van de moties n.a.v. 

de Begrotingsbehandeling 2015 verwerkt en is het rekeningsaldo 2014 opgenomen. Het subtotaal 

uitgangspositie voor de Voorjaarsnota 2015 betreft het saldo van de Vrije bestedingsruimte die dan 

nog over is. Vervolgens zijn de mutaties die het resultaat beïnvloeden opgenomen, deze zijn verwerkt 

in de 3
e
 Begrotingswijziging 2015. Wanneer dit geheel wordt gesaldeerd is het financieel perspectief 

voor de invulling van het nieuwe collegeprogramma duidelijk. Waarbij het bedrag van €6.556.590,--uit 

de kolom 2015 incidenteel in de Reserve voor algemene doeleinden is opgenomen en de bedragen 

van de andere jaren is opgenomen in de stelpost Vrije bestedingsruimte. 

 

Wij stellen voor het saldo van de Voorjaarsnota 2015 voor het jaar 2015 met de Reserve voor 

algemene doeleinden te verrekenen en de meerjarige gevolgen met de Vrije bestedingsruimte. Het 

verloop van deze reserve is dan als volgt. 

050001      

Verloop 2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo aanvang jaar (1) 21.285.331 19.971.921 19.771.921 19.771.921 19.771.921 

Primitief Begrote onttrekking + 1e wijziging (2) 7.838.322 200.000    

Primitief Begrote toevoeging (3) 0     

Bestemming resultaat rek. (4) 2.050.970     

Resultaat uitvoering moties Begroting 2015 -460.555     

Resultaat Voorjaarsnota (5) 4.934.497     

Saldo einde jaar (1-2+3 t/m 5 19.971.921 19.771.921 19.771.921 19.771.921 19.771.921 

 

In deze voorjaarsnota worden ook de volgende reserves gemuteerd. Per saldo wordt in 2015 een 

bedrag van €  12.309.886,-- (exclusief de storting van het saldo van deze voorjaarsnota) aan de 

reserves onttrokken. Deze mutaties zijn in de 3e begrotingswijziging 2015 bij de betreffende 

programma’s en onder programma 10 integraal toegelicht.  Hieronder staat een totaal overzicht, 

waarbij de negatief opgenomen bedragen een verlaging van de reserves inhouden en positieve 

bedragen een toevoeging aan de betreffende reserves betreft. Ook hier geldt dat per mutatieregel in 

het overzicht aangegeven binnen welke product de toelichtingen in de begrotingswijziging is 

opgenomen. 

 

 

Reserve mutaties Voorjaarsnota 2015 (3e 

begrotingswijziging)

2015 2016 2017 2018 2019 product

Bijdrage van de saldireserve -315.000 0 0 0 1.1

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 1.406.263 2.1

Bijdrage aan saldireserve 1.367.000 -1.367.000 2.3

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -65.000 2.4

Bijdrage van Reserve RSP -7.366.064 -9.883.024 -505.590 4.429.703 420.425 3.1

Bijdrage aan saldireserve 320.000 -320.000 4.5

Bijdrage van de saldireserve -182.000 5.1

Bijdrage aan reserve natuurbeleid 4.269.085 7.1

Bijdrage van reserve natuurbeleid -3.941.212 -2.327.873 7.1

Bijdrage van reserve vitaal platteland -1.378.000 7.2

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG 2.272.281 -975.986 -3.354.418 7.2

Bijdrage van de saldireserve -593.154 8.1

Bijdrage van de saldireserve -150.000 9.4

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -1.212.554 -1.212.554 10.4

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 1.212.554 1.212.554 10.4

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -4.000.000 10.4

Voorjaarsnota 2015 (3e begrotingswijziging) -12.309.886 -15.188.883 409.077 4.429.703 420.425

Totaal financieel perspectief na Voorjaarsnota 2015 -12.309.886 -15.188.883 409.077 4.429.703 420.425
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Voortgang begroting 
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Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur 
 

 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8301101: Provinciale 

Staten: Drenthe 

goed bestuurd door 

een kwalitatief goed 

functionerend, 

bestuurskrachtig en 

betrouwbaar 

openbaar bestuur 

met integere 

bestuurders  

   
 

8301102: 

Gedeputeerde 

Staten: Drenthe 

goed bestuurd door 

een kwalitatief goed 

functionerend, 

bestuurskrachtig en 

betrouwbaar 

openbaar bestuur 

met integere 

bestuurders 

      
X 

8301201: Vergroten 

van de zichtbaarheid 

van de provincie 

Drenthe als 

overheidslaag door 

transparante en 

begrijpelijke 

informatie  

  
 

8301301: Zorgen 

voor goede 

belangenbehartiging 

van het  openbaar 

bestuur van Drenthe 

en aansluiting op 

Rijks- en Europees 

beleid 

   
 

 

8301201 

Plan voor concernthema Dienstverlening is in concept gereed. Aandachtspunt hierbij is 

beschikbaarheid van capaciteit. Naar verwachting kan vanaf september 2015 gestart worden met 

uitvoering in samenhang. 

 

De interprovinciale samenwerking op vlak van dienstverlening is verder uitgebreid met proces om te 

komen tot gezamenlijke visievorming op dienstverlening, uitvoeren van klantbehoeftenonderzoek en 

delen van kennis, ervaring en instrumentarium rondom ketensamenwerking. Kennisdeling loopt, 

realisatie van andere onderdelen start, indien voldoende capaciteit, vanaf september 2015. 

Voor beide onderdelen geldt dat de kans groot is dat het momentum voorbij is als er niet op korte 
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termijn actie ondernomen wordt. 

 

8301301 

Wij hebben een reserve gecreëerd om te kunnen voorzien in de cofinancieringsverplichtingen tot en 

met 2020 die samenhangen met de Europese programma's OP EFRO, OP INTERREG A, INTERREG 

B en het POP. Medio 2015 komen we met een spelregelkader hoe wij als provincie de met de 

cofinanciering samenhangende processen willen organiseren. Wij schatten in dat de reserve nog een 

tekort laat zien. 

 

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 
 

 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8302101: 

Ontwikkeling van 

een concurrerend 

vestigingsklimaat 

door optimalisatie 

van de regionale 

bereikbaarheid. 

 
X 

8302102: De 

optimalisatie van de 

bereikbaarheid van 

stedelijke gebieden 

met een integraal 

maatregelpakket 

voor de auto, het 

openbaar vervoer, 

de fiets en het 

goederenvervoer.   

  
 

8302103: Realisatie 

van duurzame 

mobiliteit op maat, 

waarbij de kracht 

van de verschillende 

modaliteiten wordt 

benut.  

  
X 

8302104: 

Stimulering van 

ontwikkeling en 

toepassing 

innovatieve 

maatregelen. 

  
 

8302201: De 

organisatie van 

samenwerking 

tussen overheden, 

overheidssectoren, 

marktpartijen en 

belangengroepen.  

 
 

8302202: 

Waarborgen van de 

sociale veiligheid in 
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het openbaar 

vervoer.  

8302203: 

Waarborgen van de 

Verkeersveiligheid.  

  
X 

8302301: 

Garanderen van 

beschikbaarheid en 

veiligheid van het 

bestaande 

provinciale wegennet  

  
X 

8302401: 

Garanderen 

beschikbaarheid en 

veiligheid provinciale 

vaarwegen 

 
X 

8302101 

Verdere uitrol maatregelen N34. Er is nog geen besluitvorming over de locatie voor de aansluiting bij 

Odoorn/Emmen Noord. Doel en middelen zijn geen probleem. Er is kans op verdere vertraging. 

Verdere uitrol maatregelen N391. Gemeente Emmen geeft geen hoge prioriteit aan de planologische 

procedures. Dit geeft enige vertraging. 

Verdere uitwerking OV knooppunt De Punt passend in de visie GAE. De Cie m.e.r. heeft advies 

uitgebracht over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarmee is de eerste stap in de m.e.r. 

procedure afgerond. Conform een toezegging aan PS wordt eerst een onderzoek naar nut en 

noodzaak van het Transferium (OV-knooppunt + P&R- voorziening) uitgevoerd en worden geen 

verdere stappen ondernomen in de planologische procedure. 

 

8302103  

Aanbesteding concessies busvervoer Groningen en Drenthe. Het Dagelijks Bestuur van het OV-

Bureau heeft besloten de huidige concessie met twee jaar te verlengen. Hiertegen is bezwaar 

gemaakt door de regionale vervoerders verenigd in Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN). 

Wanneer de verlenging niet doorgaat zal het programma van eisen in september in de Staten 

behandeld worden. 

 

8302301  

In de eerste maanden van 2015 is € 126.000,- noodzakelijkerwijs meer uitgegeven aan 

gladheidsbestrijding dan voorzien. Bij een zacht najaar (oktober-november) kan e.e.a. worden 

opgevangen, mocht dat niet het geval zijn, dan zal een nadeel gerealiseerd worden. 

 

Onderhoud  van wegen en vaarwegen. Landelijk zijn er ontwikkelingen waarbij er steeds meer 

aandacht is voor  een doelmatig en efficiënt  onderhoud  van wegen en vaarwegen, kortweg 

aangeduid als assetmanagement. Sturing hierop vindt plaats mede door het toepassen van NEN- en 

ISO normering. We sluiten vanuit onze organisatie bij deze landelijke ontwikkeling aan. In de komende 

jaren zullen we assetmanagement stapsgewijs vorm gaan geven.  De door de Rekenkamer in hun 

rapport geuite kritiek op de onderbouwing van onze onderhoudsbeslissingen is mede aanleiding voor 

deze keus. 

 

De eerst stap is het herformuleren van de beleidsopgaven, doelstellingen en resultaten in de begroting 

2016. Vanaf 2016 dienen deze onderdelen uit de begroting beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen 

en bij de beleidsterrein van de provinciale organisatie. Per netwerkonderdeel (bijvoorbeeld een 

stroomweg) moet op basis van criteria de streefkwaliteit omschreven worden. Een tweede stap is om 

ook de financieringsstructuur beter aan te laten sluiten. Hiervoor is een voorstel in voorbereiding.
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Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP 
 

 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8303101: RSP-

Gebiedsopgave 1 

Bereikbaarheid- 

Assen- FlorijnAs.  

       
 

8303102: RSP-

Gebiedsopgave 2A: 

Bereikbaarheid- 

Emmen-Centrum.  

      
 

 

 

8303103: RSP-

Gebiedsopgave 2B: 

Integrale 

gebiedontwikkeling 

Atalanta (excl. 

Bereikbaarheid).  

      
X 

8303104: RSP-

Gebiedsopgave 3 

RSP-Coevorden.  

      
X 

8303105: RSP-

Gebiedsopgave 4 

Verbetering spoorlijn 

Emmen-Zwolle 

(buiten Coevorden). 

      
X 

8303106: RSP-

Gebiedsopgave 5 

Verbetering Spoorlijn 

Zwolle-Assen-

Groningen (Kernnet 

Spoor, of  Motie 

Koopmans). 

      
 

8303201: Ruimtelijk 

Economisch 

Programma (REP).  

      
X 

 

8303102 

Er is vertraging ontstaan in de planologische procedure knooppunt N34/N391, zie de toelichting 

binnen beleidsopgave 8302101 binnen programma 2. 
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Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en 

sport en cultuur 
 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8304101: 

Steunfunctiewerk art. 

13, WMO. 

 
 

8304102: Vitaal en 

leefbaar Drenthe. 
 

 

8304201: 

Onderwijskansen en 

arbeidsmarkt 

 
 

8304203: Wet op de 

Jeugdzorg uitvoeren 

op een wijze die 

aansluit bij de 

Drentse aanpak.  

 
 

8304301: Drenthe is 

economisch 

versterkt en 

aantrekkelijk voor 

toerist, recreant, 

inwoner en 

ondernemer 

 
 

8304302: Stimuleren 

leefbaarheid en 

behouden/verkrijgen 

vitale inwoners  

  
 

8304401: 

Onderscheidend 

aanbod van kunst en 

cultuur 

 
 

8304402: Versterken 

van het 

vestigingsklimaat en 

de vrijetijdseconomie 

door de inzet van 

kunst en cultuur  

  
 

8304403: Kunsten: 

versterken 

ruimtelijke kwaliteit 

door inbreng in 

planvorming 

 
 

8304502: 

Cultuurhistorie: 

realiseren van een 

herkenbare en 

onderscheidende 

culturele identiteit  

  
X 

8304503: Erfgoed en 

cultuurhistorie: 

versterken 
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ruimtelijke kwaliteit 

door inbreng in 

planvorming  

8304504: Musea: 

onderscheidend 

aanbod van kunst en 

cultuur  

  
 

8304505: Wettelijke 

taak: een goed 

beheerd publiek 

toegankelijk 

historischprovinciaal 

archief. 

    
 

8304506: 

Monumenten: 

realiseren van een 

herkenbare en 

onderscheidende 

culturele identiteit. 

    
 

8304601: Wettelijke 

taak: rampenzender 

en dagelijkse 

regionale 

nieuwsvoorziening  

     
 

8304602: Media: 

onderscheidend 

aanbod van kunst en 

cultuur 

   
 

 

8304503 

Opname van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De jaarlijkse kosten 

van € 62.500,-- voor het Unesco-traject zijn begroot tot en met 2015. Het rijksbesluit Volgordebepaling 

wordt medio 2015 verwacht.  Wij zijn nu zo ver met de nominatie, dat voor een langere periode budget 

nodig is.  Ook voor de Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid (Veenhuizen en 

Frederiksoord) is in de huidige begroting tot en met 2015 jaarlijks € 600.000,-- begroot, maar loopt 

door qua uitvoering. Wij zullen met een begrotingsvoorstel komen om voor beide onderwerpen 

opnieuw budget beschikbaar te stellen. 

 

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 
 

 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8305102: Realisatie 

ambities en doelen 

Provinciale 

omgevingsvisie 

Drenthe  

           
 

8305103: Participatie 

in Regio Groningen-

Assen.  

                
X 

8305104: Stimuleren 

ruimtelijke kwaliteit.  
                

 



13 
 

8305201: Een 

aantrekkelijke 

leefomgeving  

                
 

 

8305102 

Gepland zijn 2 projectaanvragen Regionale Projecten en Innovatie (RGA). Tot en metfebruari 2015 

zijn geen toekenningen gedaan in het kader van Regionale Projecten en Innovatie (RGA Noord 1). Wij 

hebben partijen uitgenodigd om in het najaar 2015 opnieuw projecten in te indienen. 

 

Begroot zijn diverse gebiedsontwikkelingen: Uffelte/Ruinen: verkenning ruilverkaveling, onderzoek 

hydrologie, natuur. Het besluit over de voorkeursvariant voor de gebiedsontwikkeling Uffelte Ruinen is 

doorgeschoven naar september omdat eerst meer onderzoek gedaan moet worden naar 

hydrologische effecten van 2 varianten op de functies natuur en landbouw. 

 

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem 
 

 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8306101: Realisatie 

van een robuust 

watersysteem in 

2015/2027  

      
 

8306102: Een robuust 

klimaatbestendig 

(grond)watersysteem 

voor de lange termijn.  

 

                                  
 

 

8306103: Peilbeheer in 

de provinciale kanalen  
           

 

8306104: Goed 

kwalitatief en 

kwantitatief beheer van 

de Drentse 

grondwatervoorraad 

                

 

 

8306105: Uitvoeren 

wettelijke taken op 

basis van de waterwet 

en andere wetten. 

 

           
 

8306201: Een goede 

grondstoffenvoorziening 

in Drenthe 

           
 

 

8306301: 

Bodemvoorraad: In 

2020 zijn alle functie 

van de ondergrond 

integraal onderdeel van 

duurzaam 

omgevingsbeleid en de 

uitvoering daarvan  

           
 

8306302: 

Bodemgezondheid: In 

2020 wordt de bodem 
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voor alle gewenste 

functies duurzaam 

beheerd en gebruikt 

8306303: 

Bodemarchief: In 2020 

worden aardkundige en 

archeologische 

waarden gezien als 

waardevol erfgoed en 

Drentse kernkwaliteit  

      
 

8306304: 

Bodemkennis: 

Beschikking over een 

goed en actueel 

kennisnetwerk  

 

           
 

8306401: Stimuleren 

van duurzame 

ontwikkeling en 

projecten  

           
 

8306402: Behoud en 

verbeteren algemene 

milieukwaliteit Drenthe 

door inbreng in 

ruimtelijke plannen 

           
 

8306403: Zorgen voor 

een goede balans in 

(risico)ruimtegebruik 

tussen wonen, werken, 

recreëren, water en 

economische activiteit  

           
 

8306502: Externe 

veiligheid: zorgen voor 

een goede balans in 

(risico)ruimtegebruik 

tussen, wonen, werken, 

recreëren en 

economische activiteit 

      
 

 

8306503: WABO, 

vergunningverlening en 

handhaving algemeen 

(provincie) 

           
 

X 

8306504: WABO (RUD) 
           

 

 

8306506: Groene 

wetgeving (Provincie) 
           

 

 

8306507: Overige 

wetgeving (RUD)  
           

 

 

8306601: 

Bodemsanering  
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8306701: Een 

duurzamere Drentse 

energiehuishouding in 

relatie tot de ruimtelijke 

en economische 

ontwikkeling van 

Drenthe  

 
 

 

8306801: Verantwoord 

beheer van 

stortplaatsen in Drenthe 

die na 1996 zijn of 

worden gesloten 

(provincie)  

           
 

 

 

8306101 

Gepland is dat in 2015 het gehele watersysteem voldoet aan de normen voor regionale wateroverlast. 

Realisatie van het laatste deel van de wateropgave in Zuidwest Drenthe moet gerealiseerd worden in 

het project Ruinen-Uffelte. Dit project is in eerste instantie vertraagt door de herijking van de 

wateropgave door het waterschap Reest en Wieden. Bovendien is recent in de stuurgroep besloten tot 

een extra analyse van een tweetal inrichtingsvarianten voor het inrichtingsplan Uffelte Ruinen met 

externe belanghebbenden in het gebied. Dat vergt een extra tijdsinspanning. Ook in andere delen van 

Drenthe wordt de wateropgave niet volledig in 2015 gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor is 

dat de waterschappen hun ambities niet in alle gebieden in 2015 kunnen waarmaken. In het kader van 

het collegeprogramma is stand van zaken in beeld. 

 

Gepland is dat het grondwater voor de drinkwatervoorziening voldoet in 2015 aan KRW doel. Het 

gebiedsdossier kleine onttrekkingen wordt niet in 2015 maar in 2016 afgerond. Oorzaak is dat het 

proces rond Assen-West meer tijd heeft gekost. 

 

8306201 

Gepland is dat er getoetst wordt welke ontgrondingen in Drenthe voldoen aan de Nota Ontgrondingen 

en waar dit niet het geval is, is traject uitgewerkt om dit te bereiken. Daarnaast zou de 

vrijstellingsregeling van de POV zodanig aangepast worden dat hiervan geen ongewenst gebruik 

(meer) kan worden gemaakt. De vaststelling van de POV heeft enige vertraging opgelopen. 

 

8306403 

Gepland is een vastgesteld programma 'Impuls Omgevingsveiligheid 2015- 2018'.  Vanwege het 

landelijk proces m.b.t. de uitvoering van omgevingsveiligheid is vertraging opgetreden in opstellen 

provinciaal programma 

 

8306701 

Gepland was in 2020 een afname van CO2 emissie van 20% ten opzichte van 1990 tot 3,0 Mton en 

een aandeel hernieuwbaar energiegebruik van 16% (indicator uitstoot in Mton CO2). Het doel voor 

hernieuwbare energieproductie is bereikbaar. Het doel voor afname van emissie van CO2  wordt 

grotendeels bepaald door externe factoren die beperkt beïnvloedbaar zijn door de provincie. 

De constatering van het niet bereiken van het gestelde doel is conform het gestelde in de 

Energiestrategie Drenthe. We zetten in op het versnellen van de energietransitie richting een 

energieneutraal Drenthe.Dat doen we met extra inzet op samenwerking en het faciliteren en 

stimuleren van initiatieven. De ramingen worden op dit moment in onze opdracht geactualiseerd door 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 
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Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en 

Landbouw 
 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8307101: Behoud, 

herstel en 

versterking 

biodiversiteit 

(ontwikkelopgave)  

      
X 

8307102: Behoud, 

herstel en 

versterking 

biodiversiteit 

(beheeropgave) 

            
X 

8307201: Behoud, 

herstel en 

versterking van 

Drentse 

landschapstypen en 

verbetering van de 

belevingswaarde  

      
 

8307202: Een 

duurzaam, veilig en 

concurrerend 

producerende land- 

en tuinbouw met een 

goed economisch 

perspectief  

           
X 

8307203: Behoud en 

ontwikkeling van de 

ruimtelijke en 

sociaal-economische 

structuur op het 

platteland  

           
 

8307301: 

Uitfinancieren van 

ILG  

           
X 

 

8307101 

Gepland is de realisatie natuur-ontwikkelingopgave. De gehele ontwikkelopgave loopt volgens 

planning. Uitzondering is het icoonproject Bargerveen. Dit project loopt risico in de planning wegens 

vertraging in de bestemmingsplanprocedure van de gemeente Emmen. 

 

8307201 

Gepland is het inrichten van Toegangspoort Holtingerveld met beleef- en informatie-routes. Het rest-

budget voor Toegangspoort Holtingerveld bleek veel lager dan verwacht door BTW heffing. 

Mogelijkheden voor realisatie is daardoor beperkt en dat werkt vertragend. Geplande horeca schuift 1 

jaar op. 

 

Gepland staat: Uitvoering Module 2 Spier-Moraine. Alternatieven voor waterafvoer Dwingelderveld 

moeten beter onderbouwd worden. Actie ligt bij waterschap Reest en Wieden. Zorgen bij landbouw 

over toekomstige waterpeilen.
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Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 
 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8308101: Versnellen 

energietransitie naar 

duurzame energie 

           
X 

 

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en 

arbeidsmarkt 
 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8309101: 

Versterking van de 

regionale 

innovatiekracht  

           
 

8309201: 

Optimalisatie 

aansluiting 

bedrijfsleven, kennis, 

onderwijs en 

arbeidsmarkt  

           
X 

8309301: 

Verbetering 

vestigingsklimaat  

      
X 

8309401: Versterken 

van de 

vrijetijdseconomie in 

Drenthe  

           
X 

8309501: Versterken 

van de Agribusiness, 

versnelling 

transformatie naar 

biobased economy 

           
X 

 

8309301 

Gepland is: faciliteren bewonersinitiatieven breedband.  De subsidieregeling bewonersinitiatieven 

loopt tot en met einde van 2015. Verder is een breedbandfonds opgericht om de aanleg te kunnen 

financieren. PS worden t.z.t. geïnformeerd over de voorgang. De verwachting is dat de beschikbare 

€ 3 miljoen voor het vertrekken van leningen ontoereikend is en dat wij later met een aanvullende 

aanvraag komen. 

 

Bestuurlijk zijn de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe eind 2014 overeengekomen dat iedere 

provincie met ingang van 2016 jaarlijks een bedrag van € 750.000,-- aan provinciale middelen 

beschikbaar stelt voor de financiering van de noordelijke economische innovatie- en 

ondersteuningsstructuur. Deze middelen zijn bedoeld voor financiering van de branding, 

netwerkvorming, lobby, acquisitie en business development taken van de NOM en de 

clusterorganisaties (Energy Valley / HANN / Wateralliance / Greenlincs en HTSM). 

Binnen de genoemde € 750.000,-- komt de bijdrage aan Energy valley komt uit het programma klimaat 

en energie. In de gesprekken met NOM en Clusterorganisaties, begin 2015, is duidelijk geworden dat 

naast de genoemde bijdrage van € 750.000,-- nog een aanvullend bijdrage gevraagd wordt voor een 

sluitend financieel geheel. Dit zal in de begroting 2016 worden opgenomen. 
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Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
 

Beleidsopgave Afwijking beleid Mutatie financieel 

8310101: Een 

financieel gezonde 

organisatie  

           
X 

8310201: De 

provincie als 

effectieve en 

efficiënte 

organisatie.  

           
X 

8310202: De 

provincie als goede 

werkgever. 

           
 

8310301: De 

provincie beschikt 

over een ICT-

infrastructuur die up-

to-date is en geen 

belemmering vormt 

voor een gezonde 

bedrijfsvoering  

           
X 

8310302: De 

provincie is in staat 

zich te houden aan 

het eigen 

kwaliteitshandvest 

(onderdeel 

Huisvesting)  

           
 

8310303: De 

provincie is in staat 

zich te houden aan 

het eigen 

kwaliteitshandvest 

(onderdeel Diensten) 

           
 

8310401: Volledig 

overzicht van wat de 

afzonderlijke 

reserves en 

voorzieningen zijn. 

           
X 

8310101 

Op basis van de berichten in de pers rond de dividend uitkeringen van Attero aan Waterland hebben 

wij de staten afzonderlijk geïnformeerd. De belangrijkste maatregelen die zijn getroffen, zijn: 

1. Op basis van eerdere berichten zijn wij reeds in gesprek over de toekomst van Wijster met de 

directie van Attero. Daarbij is toegezegd dat zij met een voorstel komen voor een mogelijke andere 

stortstrategie en mogelijke vervroegde sluitingsdatum. Wij zullen nu mede op basis van de actuele 

informatie versneld met hen in gesprek gaan om zodoende duidelijkheid te krijgen. 

2. Tevens zijn wij op basis van onze ervaringen met dit dossier in gesprek met het ministerie 

over hoe financiële risico’s inzake nazorg beperkt kunnen worden. 

3. Tot slot zullen we de gemaakte afspraken inzake de borgstelling strikt volgen. Dat wil zeggen 

dat we de jaarrekening van Attero BV opvragen en analyseren jaarrekening (zodra beschikbaar, deze 

jaarrekening wordt eind mei verwacht). 
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Bijlage 1: Begrotingswijziging 
 

 

Programma en Producten 2015 2016 2017 2018 

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur     

Lasten     

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd 0 315.000 0 0 

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe 0 4.000 4.000 4.000 

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe 0 24.000 24.840 25.709 

Restpost 4.000 0 0 0 

 

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 

    

Lasten     

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 8.420.617 0 0 0 

Product 2.2. Verkeersveiligheid 1.000.000 0 0 0 

Product 2.3. Wegen -1.367.000 1.367.000 0 0 

Product 2.4. Vaarwegen -1.085.000 0 0 0 

Restpost -128.103 0 0 0 

Baten     

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -9.820.516 0 0 0 

Product 2.2. Verkeersveiligheid -1.000.000 0 0 0 

Product 2.4. Vaarwegen 1.150.000 0 0 0 

 

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP 

    

Lasten     

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, 

Emmen) 

-933.936 10.683.024 2.505.590 -2.429.703 

Product 3.2. RSP/REP 8.300.000 -800.000 -2.000.000 -2.000.000 

 

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en 

sport en cultuur 

    

Lasten     

Product 4.5. Erfgoed -320.000 320.000 0 0 

Restpost -47.000 0 0 0 

 

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 

    

Lasten     

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie 

Groningen-Assen) 

-128.000 -310.000 -310.000 -310.000 

 

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem 

    

Lasten     

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD -175.000 -179.000 -179.000 -179.000 

Restpost -4.000 0 0 0 

Baten     

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD 175.000 175.000 175.000 175.000 

 

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en 

Landbouw 

    

Lasten     

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 1.878.000 -222.000 -222.000 -222.000 

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling 1.358.000 0 0 0 

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG -3.342.285 3.017.643 3.068.202 0 

Restpost 20.000 0 0 0 

Baten     

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 1.841.212 2.327.873 -4.269.085 0 

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG 1.070.004 -2.041.657 286.216 0 
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Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 

Lasten     

Product 8.1. Klimaat en Energie 593.154 0 0 0 

 

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en 

arbeidsmarkt 

    

Lasten     

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs 

en arbeidsmarkt 

945.745 0 0 0 

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat 0 0 0 0 

Product 9.4. Vrijetijdseconomie 150.000 0 0 0 

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy -100.000 0 0 0 

Baten     

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs 

en arbeidsmarkt 

-945.745 0 0 0 

 

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 

    

Lasten     

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0 65.000 -303.440 -248.309 

Product 10.2. Personeel en organisatie 673.200 1.005.000 1.008.600 1.008.600 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken -412.941 167.000 167.000 167.000 

Product 10.4. Reserve mutaties 5.415.544 0 4.269.085 0 

Restpost -2.091 0 0 0 

Baten     

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen -1.238.241 -651.000 -423.000 -550.000 

Product 10.2. Personeel en organisatie 469.087 -25.000 111.000 182.000 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 444.228 -53.000 -53.000 -53.000 

Product 10.4. Reserve mutaties -12.790.933 -15.188.883 -3.860.008 4.429.703 

Restpost -67.000 0 0 0 

 0 0 0 0 
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Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur  

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  3.608.657 2.861.919 2.861.919 2.861.919  

Baten voor wijziging    

  -19.640 -19.640 -19.640 -19.640  

Saldo voor wijziging 

 
   

  3.589.017 2.842.279 2.842.279 2.842.279  

              

Lasten wijziging  

              Product 1.1. Drenthe goed bestuurd  

                Beleidsopgave          

 Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar 

openbaar bestuur met integere bestuurders 

                  Eco.cat.   0 315.000 0 0  

    Inkoop    

              
Overheveling restant middelen vorming RUD 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is voorgesteld om € 315.000,-- restant middelen voor de vorming van de RUD over 

te hevelen naar 2016. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  4.000 28.000 28.840 29.709  

 1   

              
        
Lasten na wijziging   3.612.657 3.204.919 2.890.759 2.891.628  

Baten na wijziging   -19.640 -19.640 -19.640 -19.640  

Saldo na wijziging 

 
  3.593.017 3.185.279 2.871.119 2.871.988  

              

 

 

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  64.434.155 56.360.568 58.172.519 57.610.699  

Baten voor wijziging    

  -31.881.525 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251  

Saldo voor wijziging 

 
   

  32.552.630 24.044.945 25.541.268 24.979.448  

              

Lasten wijziging  

              Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  

                Beleidsopgave          

 Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. 

                  Eco.cat.   -1.399.899 0 0 0  

    Kapitaallasten    
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Kapitaallasten infrastructuur 

De berekende kapitaallasten voor diverse investeringsprojecten voor infrastructuur zijn in totaal € 1.406.263,-- lager dan 

begroot. Dit komt doordat de geplande investeringen in 2014 lager zijn geweest, dan waarvan bij de Begroting 2015 was 

uitgegaan. Een aantal projecten is uitgevoerd, maar nog niet financieel afgesloten of de uitvoering is later gestart vanwege 

bijvoorbeeld planologische procedures, zoals dat ook in de jaarrekening 2014 is aangegeven. De kapitaallasten van de 

investeringen Verkeer en Vervoer worden verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. Door deze methodiek 

wordt een bedrag van € 1.406.263,-- verrekend met deze reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de reserve toe te voegen 

voor toekomstige kapitaallasten van de desbetreffende projecten. Hiermee zal in de meerjarenbegroting 2016 rekening worden 

gehouden. (Een kleine post binnen deze wijziging, + € 6.364,--, wordt verantwoord bij de restpost.) 

              

    Eco.cat.   3.813.973 0 0 0  

    Subsidie    

              
Infrastructuur 

Voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer wordt jaarlijks met advies van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe door 

GS een Verdeelbesluit vastgesteld. In de begroting wordt het totaal van dit Verdeelbesluit opgenomen uitgesplitst naar 

projecten Infrastructuur, Openbaar Vervoer en Gedragsbeïnvloeding. Voor Infrastructuur is een tweede tranche uitgegeven, dit 

was in de primitieve begroting nog niet voorzien. In totaal betreft dit een bedrag van € 3.813.973,-- dit wordt gedekt uit de 

Voorziening BDU. 

              
  Beleidsopgave          

 Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. 

                  Eco.cat.   6.006.543 0 0 0  

    Subsidie    

              
BDU Bijdrage OV Bureau 

Als onderdeel van Beter Benutten 2 is aan het OV-Bureau een incidentele subsidie van € 950.000,-- toegekend voor 

materieelvernieuwing. Daarnaast is voor een aanvullende bijdrage HOV t/m 2018 (HOV is een afkorting van Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer) een bijdrage toegezegd van € 1.800.000,--. Beide bijdragen worden deels gedekt uit de 'Voorziening BDU' 

en de extra ontvangen BDU-uitkering Verkeer en Vervoer. 

              

BDU Kosten spoor Emmen-Zwolle 

Aan de Vechtdallijnen is in totaal een bedrag van € 3.256.543,-- extra BDU bijdrage toegekend voor de exploitatie van de 

toename van de uitbreiding treincapaciteit. Deze bijdrage wordt gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in de 

'Voorziening BDU'. 

              
 

 

Product 2.2. Verkeersveiligheid 

 

                Beleidsopgave          

 Waarborgen van de Verkeersveiligheid. 

                  Eco.cat.   1.000.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Infrastructuur 

Voor de kwaliteitsimpuls fietspaden is een bedrag van € 1.000.000,-- extra opgenomen. Dit was in de primitieve begroting nog 

niet voorzien. Dit wordt gedekt uit de Voorziening BDU. 

              
Product 2.3. Wegen  

                Beleidsopgave          

 Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet 

                  Eco.cat.   -1.367.000 1.367.000 0 0  

    Inkoop    

              
Aanpassing planning onderhoud wegen 

In de onderhoudsplanning is rekening gehouden met een last in 2015 voor het groot onderhoud  project Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) van € 487.000,-- en voor het prioritair project Versnelling verbreding N391 van € 880.000,--. In de 

statenbrief van 3 maart 2015 is de problematiek rond de Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o. en de Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) geschetst. Er zijn nog diverse (bestuurlijke) stappen te gaan. In de nota is aangegeven dat de 
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aanbesteding van het werk eind 2015 gepland is, hetgeen tot gevolg heeft dat niet eerder dan in 2016 kan worden begonnen 

met de uitvoering van het werk. Voor het verder realiseren van de Versnelling Verbreding N391 heeft de gemeente Emmen 

aangegeven dat een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is, omdat deze de  bestemmingsplanprocedure 

vergemakkelijkt. Op bestuurlijk niveau is er nog geen akkoord over deze overeenkomst. Dit betekent dat op zijn vroegst in 2016 

met de verdere uitvoering kan worden begonnen. We stellen voor deze beide groot onderhoudsbedragen van totaal € 

1.367.000,--  te verschuiven naar 2016. 

              
Product 2.4. Vaarwegen  

                Beleidsopgave          

 Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen 

              
    Eco.cat.   -1.085.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
EFRO-subsidie Erica-Ter Apel 

Op 16 januari 2015 is de EFRO-subsidie definitief vastgesteld op € 6.132.886,02. Het project is vrijwel  afgerond. We 

verwachten nog maximaal € 400.000,-- aan kosten. We willen overgaan tot een voorlopige afrekening met de medefinancier en 

afwikkeling van de reserve Erica-Ter Apel. Dit betekent een terugbetaling van € 1.150.000,-- aan de medefinancier en vrijval 

van het restant saldo ad € 4 miljoen van de reserve Erica-Ter Apel. Het resterende saldo van deze wijziging, € 65.000,--, wordt 

gesaldeerd met de Reserve Erica-Ter Apel. Zie ook de wijziging bij de baten. 

              
    Eco.cat.   0 0 0 0  

    Kapitaallasten    

Lasten  restpost   Aantal (2015)  -128.103 0 0 0  

 9   

              
Baten wijziging  

              Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)  

                Beleidsopgave          

 Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. 

                  Eco.cat.   -3.813.973 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Infrastructuur 

Voor extra inzet is in totaal een bedrag van € 3.813.973,-- nodig voor de infrastructuur, dit wordt gedekt uit de Voorziening 

BDU. 

              
  Beleidsopgave          

 Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. 

                  Eco.cat.   -6.006.543 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
BDU Bijdrage OV Bureau 

Er is door het Rijk in totaal € 907.568,-- aan extra middelen BDU toegezegd. Daarnaast is wegens de extra inzet voor o.a. 

Beter Benutten 2 en HOV-bijdragen aan het OV-Bureau in totaal € 1.842.432,- dekking nodig, dit kan gedekt worden uit de 

'Voorziening BDU'. 

              

BDU Kosten spoor Emmen-Zwolle 

Aan de Vechtdallijnen is in totaal een bedrag van € 3.256.543,-- extra BDU bijdrage toegekend voor de exploitatie van de 

toename van de uitbreiding treincapaciteit. Deze bijdrage wordt gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in de 

'Voorziening BDU'. 
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Product 2.2. Verkeersveiligheid  

                Beleidsopgave          

 Waarborgen van de Verkeersveiligheid. 

              
    Eco.cat.   -1.000.000 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Infrastructuur 

Voor de kwaliteitsimpuls fietspaden is een bedrag van € 1.000.000,-- extra opgenomen. Dit was in de primitieve begroting nog 

niet voorzien. Dit wordt gedekt uit de Voorziening BDU. 

              
Product 2.4. Vaarwegen  

                Beleidsopgave          

 Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen 

                  Eco.cat.   1.150.000 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
EFRO-subsidie Erica-Ter Apel 

Op 16 januari 2015 is de EFRO-subsidie definitief vastgesteld op € 6.132.886,02. Het project is vrijwel  afgerond. We 

verwachten nog maximaal € 400.000,-- aan kosten. We willen overgaan tot een voorlopige afrekening met de medefinancier en 

afwikkeling van de reserve Erica-Ter Apel. Dit betekent een terugbetaling van € 1.150.000,-- aan de medefinancier en vrijval 

van het restant saldo ad € 4 miljoen van de reserve Erica-Ter Apel. Het resterende saldo van deze wijziging, € 65.000,--, wordt 

gesaldeerd met de Reserve Erica-Ter Apel. Zie ook de wijziging bij de lasten. 

              
              
        
Lasten na wijziging   71.274.669 57.727.568 58.172.519 57.610.699  

Baten na wijziging   -41.552.041 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251  

Saldo na wijziging 

 
  29.722.628 25.411.945 25.541.268 24.979.448  

              

 

 

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  33.091.112 25.611.934 24.483.181 17.385.483  

Baten voor wijziging    

  0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000  

Saldo voor wijziging 

 
   

  33.091.112 19.711.934 18.583.181 11.485.483  

              

Lasten wijziging  

              Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)  

                Beleidsopgave          

 RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid). 

              
    Eco.cat.   -50.000 0 0 77.514  

    Inkoop    
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RSP Emmen-Centrum 

De verwachting is dat € 50.000,-- in 2015 besteed gaat worden aan proceskosten. Dit is € 50.000,-- minder dan begroot. 

Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de reserve RSP om de komende periode opnieuw te kunnen inzetten.  

              
    Eco.cat.   5.132.775 880.000 0 0  

    Subsidie    

              
RSP Atalanta 

Op basis van de meerjarenraming wordt verwacht dat in 2015  € 5.132.775,-- als voorschot meer ingezet gaat worden voor de 

integrale gebiedsontwikkeling in Emmen dan begroot. Dit wordt vanuit de reserve RSP toegevoegd aan de exploitatie. 

              
  Beleidsopgave          

 RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. 

                  Eco.cat.   -6.766.711 10.803.024 -1.944.410 1.357.783  

    Subsidie    

              
RSP Coevorden 

Zoals in de Jaarstukken 2014 is aangegeven komt de spoorboog in 2016 in uitvoering als gevolg van afhankelijkheid van de 

planning van Prorail. De financiële effecten hiervan (2015: € 6.766.711,--) worden in deze rapportage meerjarig verwerkt en 

verrekend met de reserve RSP. 

              
  Beleidsopgave          

 RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden). 

              
    Eco.cat.   750.000 -1.000.000 4.450.000 -3.865.000  

    Subsidie    

              
RSP spoorlijn Emmen-Zwolle 

In 2015 worden voorbereidingskosten verwacht voor de verbetering van het spoor Zwolle-Coevorden Emmen ter hoogte van € 

750.000,--. Verder vindt als gevolg van vertraging in de procedure van bestemmingsplan een verschuiving van budgetten 

plaats. In 2017 worden de meeste kosten verwacht. De meerjarenraming wordt op basis hiervan aangepast en verrekeningen 

vinden plaats met de reserve RSP. 

              
 

Product 3.2. RSP/REP 
 

                Beleidsopgave          

 Ruimtelijk Economisch Programma (REP). 

                  Eco.cat.   8.300.000 -800.000 -2.000.000 -2.000.000  

    Subsidie    

              
RSP REP 

De bestuurlijk overeengekomen overdracht van de regionale rijks-REP middelen (€ 10 mln) is, conform de procedure Assen, 

een feit. De overeenkomst is door beide partijen getekend en Emmen heeft een vrijwaringsverklaring afgegeven waarin zij de 

provincie vrijwaart voor alle aanspraken vanuit het Rijk met betrekking tot overgedragen middelen. De financiële gevolgen 

hiervan (2015: € 8.300.000,--) worden verwerkt in deze rapportage. 

              
              
        
Lasten na wijziging   40.457.176 35.494.958 24.988.771 12.955.780  

Baten na wijziging   0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000  

Saldo na wijziging 

 
  40.457.176 29.594.958 19.088.771 7.055.780  
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Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur 

 

                 2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  19.859.375 18.646.325 17.578.087 17.808.263  

Baten voor wijziging    

  -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607  

Saldo voor wijziging 

 
   

  18.446.868 17.323.173 16.228.472 16.431.656  

              

Lasten wijziging  

              Product 4.5. Erfgoed  

                Beleidsopgave          

 Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit 

                  Eco.cat.   -320.000 320.000 0 0  

    Inkoop    

              
Wilhelminalaan 

De uitvoering van herstel van de Wilhelminalaan inclusief versterking cultuurhistorische structuur zal worden uitgevoerd in 

2016. Wij stellen daarom voor de daarmee gemoeide € 320.000,--  over te hevelen naar 2016. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  -47.000 0 0 0  

 1   

              
        
Lasten na wijziging   19.492.375 18.966.325 17.578.087 17.808.263  

Baten na wijziging   -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607  

Saldo na wijziging 

 
  18.079.868 17.643.173 16.228.472 16.431.656  

              

 

 

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  7.151.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684  

Baten voor wijziging    

  0 0 0 0  

Saldo voor wijziging 

 
   

  7.151.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684  
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Lasten wijziging  

              Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)  

                Beleidsopgave          

 Participatie in Regio Groningen-Assen. 

                  Eco.cat.   -128.000 -310.000 -310.000 -310.000  

    Subsidie    

              
Regiovisie Groningen Assen 2030 

De structurele bijdrage aan de Regiovisie is in de meerjarenraming te hoog opgenomen. De bijdrage kan structureel met € 

310.000,-- worden verlaagd. 

              

Regiovisie Groningen Assen 2030 

In de jaarrekening 2014 is voorgesteld om een bedrag van € 182.000,--  over te hevelen van 2014 naar 2015. Het bedrag is 

bestemd voor een provinciale bijdrage aan de 2e fase van de versterking landgoederen Eelde Paterswolde. De 

beschikbaarstelling in 2014 van de bijdrage vanuit de Regiovisie heeft vertraging opgelopen door de actualisatie (inhoudelijk en 

organisatorisch) van de Regiovisie. Door die actualisatie zijn ook de subsidietitels en procedures van toekenning veranderd en 

is er in 2014 geen subsidieronde georganiseerd. 

              
              
        
Lasten na wijziging   7.023.384 959.684 959.684 959.684  

Baten na wijziging   0 0 0 0  

Saldo na wijziging 

 
  7.023.384 959.684 959.684 959.684  

              

 

 

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  12.474.765 4.869.999 4.873.383 4.876.839  

Baten voor wijziging    

  -4.263.845 -1.186.345 -1.186.345 -1.186.345  

Saldo voor wijziging 

 
   

  8.210.920 3.683.654 3.687.038 3.690.494  

              

Lasten wijziging  

              Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD  

                Beleidsopgave          

 WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) 

                  Eco.cat.   -175.000 -175.000 -175.000 -175.000  

    Inkoop    

              
WABO naar RUD 

De werkzaamheden met betrekking tot de leges op basis van de WABO hebben we overgedragen aan de RUD Drenthe. Dat 

betekent dat we de geraamde legesopbrengst van € 175.000,-- en de daartegenover staande kosten tot hetzelfde bedrag 

structureel schrappen in onze begroting. 

              

Lasten  restpost   Aantal (2015)  -4.000 -4.000 -4.000 -4.000  

 1   

              
Baten wijziging  
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Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD  

                Beleidsopgave          

 WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) 

              
    Eco.cat.   175.000 175.000 175.000 175.000  

    Leges    

              

              
        
Lasten na wijziging   12.295.765 4.690.999 4.694.383 4.697.839  

Baten na wijziging   -4.088.845 -1.011.345 -1.011.345 -1.011.345  

Saldo na wijziging 

 
  8.206.920 3.679.654 3.683.038 3.686.494  

              

 

 

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  46.577.805 69.018.610 60.556.838 47.000.603  

Baten voor wijziging    

  -11.877.623 -8.917.932 -3.557.931 -23.000  

Saldo voor wijziging 

 
   

  34.700.182 60.100.678 56.998.907 46.977.603  

              

Lasten wijziging  

              Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP  

                Beleidsopgave          

 Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) 

              
    Eco.cat.   -122.000 -222.000 -222.000 -222.000  

    Inkoop    

              
Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet 

Met ingang van 2014 ontvangen we via het provinciefonds een bedrag van € 222.000,-- voor de uitvoering van extra taken die 

voortvloeien uit de Natuurbeschermingswet. Deze middelen zijn aanvankelijk "geparkeerd" als programmakosten. We stellen 

voor deze toe te voegen aan het loonkostenbudget. 

              

Leges Natuurbeschermingswet 

De legesopbrengst als gevolg van de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedraagt in 2015 naar 

verwachting ca € 100.000,--. We stellen voor om de extra opbrengst toe te voegen aan het budget waaruit we de kosten voor 

het uitvoeren van de werkzaamheden van de vergunningverlening betalen. 

              
  Beleidsopgave          

 Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) 

                  Eco.cat.   2.000.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting 

In de prestatieovereenkomst 2015 met Prolander wordt verwacht dat de uitgaven even hoog zijn als de inkomsten van derden. 

De aankopen evenals de contracten voor  functieveranderingen bij particulieren verlopen echter voorspoedig. Wij stellen voor 

om het geraamde bedrag voor de ontwikkelopgave met 2 miljoen te verhogen en hierbij gebruik te maken van de extra hoge 

rijksbijdragen in 2016 en 2017 (kasschuif). De verevening vindt plaats via de reserve natuurbeleid. 
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Product 7.2. Plattelandsontwikkeling  

                Beleidsopgave          

 Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief 

                  Eco.cat.   1.358.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Vitaal platteland 

Naast de reeds geraamde reguliere tenders voor 2015 (2 keer € 300.000,--) stellen wij voor om de volgende bedragen te 

onttrekken uit de reserve vitaal platteland: voor lijn 2 Zuidoost, €  420.000,-- voor het centrumplan Borger. Voorts € 745.000,-- 

voor het verzilveren van de Veenvaartverbinding en € 100.000,-- voor het stimuleren van het gastheer- en ondernemerschap. 

Daarnaast € 50.000,-- voor de financiering van twee extra schaapskuddes, € 20.000,-- voor de uitvoeringskosten van de 

subsidieregeling dorpsinitiatieven en € 43.000,-- voor de kwaliteitsverbetering van de aanvragen bij de subsidieregeling 

dorpsinitiatieven door STAMM/BOKD/LBD. 

              
 

 

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG 

 

                Beleidsopgave          

 Uitfinancieren van ILG 

                  Eco.cat.   -3.342.285 3.017.643 3.068.202 0  

    Subsidie    

              
Uitfinancieringsuitgaven 

Op basis van de restant verplichtingen per 1-1-2015 is de planning van de meerjaren uitgaven aangepast. Omdat de 

cumulatieve afwikkeling tot en met 2014 is achtergebleven bij de prognose, schuiven er betalingen door naar latere jaren (o.a. 

2017). De verrekening (2015: € 3.342.285,--) vindt plaats via de reserve provinciaal aandeel ILG (uitfinanciering). 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  20.000 0 0 0  

 1   

              
Baten wijziging  

              Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP  

                Beleidsopgave          

 Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Leges    

              
Leges Natuurbeschermingswet 

De legesopbrengst als gevolg van de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedraagt in 2015 naar 

verwachting ca. € 100.000,--. We stellen voor om de extra opbrengst toe te voegen aan het budget waaruit we de kosten voor 

het uitvoeren van de werkzaamheden van de vergunningverlening betalen. 

              
  Beleidsopgave          

 Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) 

              
    Eco.cat.   1.941.212 2.327.873 -4.269.085 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Opbrengst verkoop grond en gebouwen 

De totale verkoop van de gronden loopt achter ten opzichte van de verwachte verkoop. Door het lagere tempo van de verkopen 

en met inachtneming van de afspraak dat eerst de aflossing van de verkooptaakstelling uitfinanciering ILG plaatsvindt, 

verschuiven de geplande verkopen in 2015 (€ 1.941.212,--) en 2016 (€ 2.327.873,--) naar 2017. De verrekening vindt plaats via 

de reserve Natuurbeleid. 
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Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG  

                Beleidsopgave          

 Uitfinancieren van ILG 

                  Eco.cat.   1.070.004 -2.041.657 286.216 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Opbrengst grond voor grond 

In 2014 heeft een enkele provincie zijn meerjarenbijdrage reeds ineens voldaan. Deze reeds ontvangen inkomst wordt voor de 

komende jaren afgeraamd voor € 286.216,-- per jaar. De verrekening verloopt via de reserve provinciaal aandeel ILG 

(uitfinanciering). 

              

Opbrengsten grondverkoop 

In de prestatieovereenkomst met Prolander voor 2015 is afgesproken dat voor 5,6 miljoen gronden in de markt worden 

geplaatst. Dat is € 783.788,-- lager dan momenteel begroot. De achtergebleven verkopen in 2014 en 2015 schuiven door naar 

2016 voor € 2.327.873,--. Voor dat jaar waren oorspronkelijk geen verkopen in het kader van de uitfinanciering meer gepland. 

De herplanning van de verkopen wordt verrekend via de reserve provinciaal aandeel ILG (uitfinanciering). 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
        
Lasten na wijziging   46.491.520 71.814.253 63.403.040 46.778.603  

Baten na wijziging   -8.966.407 -8.631.716 -7.540.800 -23.000  

Saldo na wijziging 

 
  37.525.113 63.182.537 55.862.240 46.755.603  

              

 

 

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  2.450.000 0 0 0  

Baten voor wijziging    

  0 0 0 0  

Saldo voor wijziging 

 
   

  2.450.000 0 0 0  

              

Lasten wijziging  

              Product 8.1. Klimaat en Energie  

                Beleidsopgave          

 Versnellen energietransitie naar duurzame energie 

                  Eco.cat.   345.000 0 0 0  

    Inkoop    

              
Klimaat & Energie 

In de jaarrekening 2014 is voorgesteld om € 593.154,-- van het restant middelen voor Klimaat & Energie over te hevelen naar 

2015. € 448.154,-- voegen we toe aan het budget voor Klimaat & Energie in 2015. € 145.000,-- voegen we toe aan het budget 

voor activiteiten met betrekking tot windenergie. 

              

    Eco.cat.   248.154 0 0 0  

    Subsidie    
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Lasten  restpost   Aantal (2015)  0 0 0 0  

 0   

              
        
Lasten na wijziging   3.043.154 0 0 0  

Baten na wijziging   0 0 0 0  

Saldo na wijziging 

 
  3.043.154 0 0 0  

              

 

 

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  19.182.065 10.833.122 10.333.122 10.333.122  

Baten voor wijziging    

  -32.200 -32.200 -32.200 -32.200  

Saldo voor wijziging 

 
   

  19.149.865 10.800.922 10.300.922 10.300.922  

              

Lasten wijziging  

              Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  

                Beleidsopgave          

 Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   945.745 0 0 0  

    Inkoop    

              
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector 

Via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een bedrag van € 945.745,-- ontvangen, hiervoor zijn lasten in de 

begroting opgenomen. Zie toelichting bij de baten. 

              
Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat  

                Beleidsopgave          

 Verbetering vestigingsklimaat 

                  Eco.cat.   0 0 0 0  

    Subsidie    

              
Stichting Drentse Bedrijfslocaties 

Het beschikbare bedrag van € 66.300,-- wordt niet meer via de stichting Drentse Bedrijfs Locaties (DBL), maar rechtstreeks 

vanuit provincie verstrekt aan de NOM voor de uitvoering van basis-acquisitie taken in Drenthe. Wij stellen voor de begroting 

hierop structureel aan te passen. De stichting DBL wordt in 2015 opgeheven. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal. 

              

Product 9.4. Vrijetijdseconomie  

                Beleidsopgave          

 Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe 

                  Eco.cat.   150.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Overheveling gelden TT motorweek vanuit Jaarrekening 2014 

Ten laste van het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme is een 3-jaarlijkse verplichting, met mogelijkheid van 

verlenging na evaluatie, aangegaan van € 150.000,-- per jaar voor het TT-festival aan de gemeente Assen. In verband met 

externe vertraging van de evaluatie van 2014, een subsidievoorwaarde voor de bijdrage van 2015, kon de bijdrage voor 2015 
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niet meer door ons in 2014 beschikt worden. In de Jaarrekening 2014 is voorgesteld de € 150.000,-- over te hevelen. Nu stellen 

wij voor de begroting op dat punt aan te passen. 

              
Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy  

                Beleidsopgave          

 Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy 

                  Eco.cat.   -100.000 0 0 0  

    Subsidie    

              
Prikkels versterkte agrarische sector 

Bij de 2e Bestuursrapportage 2014 hebben wij voorgesteld een bedrag van € 100.000,-- over te hevelen naar 2015, omdat voor 

een aantal projecten ingeschat werd dat de subsidies niet meer in 2014 konden worden toegekend. Dit is echter wel gelukt en 

zoals wij in de jaarrekening 2014 hebben aangegeven stellen wij voor het eerder overgehevelde bedrag van € 100.000,-- te 

laten vervallen en het voordeel ten gunste te laten komen van de algemene middelen. 

              
              
Baten wijziging  

              Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt  

                Beleidsopgave          

 Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 

                  Eco.cat.   -945.745 0 0 0  

    Ontv.subsidies    

              
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector 

Via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een bedrag van € 945.745,-- ontvangen voor het Regionaal 

Sectorplan vrijetijdssector Drenthe. Met de uitvoering van diverse maatregelen beogen wij de sector aantrekkelijker te maken 

om in te werken, het scholings- en ontwikkelingsbewustzijn bij werkgevers en werknemers te vergroten en de mobiliteit en 

uitwisseling van personeel te verbeteren om een duurzame gezonde arbeidsmarkt voor de vrijetijdssector te creëren. 

              
              
        
Lasten na wijziging   20.177.810 10.833.122 10.333.122 10.333.122  

Baten na wijziging   -977.945 -32.200 -32.200 -32.200  

Saldo na wijziging 

 
  19.199.865 10.800.922 10.300.922 10.300.922  

              

 

 

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 

 

              
   2015 2016 2017 2018  

Lasten voor wijziging    

  60.299.793 52.057.589 57.871.624 54.380.720  

Baten voor wijziging    

  -219.641.771 -191.834.858 -193.323.375 -172.358.289  

Saldo voor wijziging 

 
   

  -159.341.978 -139.777.269 -135.451.751 -117.977.569  

              

Lasten wijziging  

              Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen  

                Beleidsopgave          

 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   0 -3.552.392 -2.755.754 -1.885.300  

    Onvoorzien/stelpost    
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Overige stelposten en vrijbestedingsruimte 

In de primitieve begroting zijn de te realiseren ombuigingen naast de vrij bestedingsruimte opgenomen. Wij stellen voor de 

begroting op dit punt aan te passen, zodat helder is wat de daadwerkelijk meerjarige vrij bestedingsruimte is. 

              

Saldering meerjarig resultaat 1e financiële verantwoording 2015 met Vrije bestedingsruimte. 

Voor 2016 geldt een toename van € 65.000,--, voor de jaren erna een afname: 2017 € 303.440, -- en 2018 € 248.309,--. 

              
    Eco.cat.   0 3.617.392 2.452.314 1.636.991  

    Stelpost    

              
              
Product 10.2. Personeel en organisatie  

                Beleidsopgave          

 De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. 

              
    Eco.cat.   673.200 1.005.000 1.008.600 1.008.600  

    Apparaatskosten    

              
Deze wijziging betreft het saldo van de mutaties met betrekking tot CAO-aanpassingen van de salarissen (2015: € 451.200,--, 

2016: € 783.000,--, 2017 en 2018: € 786.600,--) en verhoging van de salarissen wegens een extra uitkering in het kader van 

extra VTH-taken (structureel € 222.000,--). 

              

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken  

                Beleidsopgave          

 De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde 

bedrijfsvoering 

                  Eco.cat.   47.418 78.000 78.000 78.000  

    Inkoop    

              
Applicaties 

De noodzakelijke voortschrijdende digitalisering van (ondersteunende)processen, waaronder HRM,  leidt tot een toename aan 

inzet van applicaties. Hierdoor nemen de jaarlijkse kosten € 78.000,- structureel toe, met name vanwege licentiekosten en 

onderhoud van deze (nieuwe) applicaties. 

              

Eenmalige aanloopkosten Transitie Prolander 

Drenthe financiert de aanloopkosten van Prolander. In de oorspronkelijke begroting is een aantal wijzigingen aangebracht die 

samen resulteren in een verlaging van de aanloopkosten met € 444.228,--. De aanpassingen vinden plaats op de projecten ICT 

(lagere kosten gebruik systemen DLG en lagere kosten beheer), Grond (lagere notariskosten overdracht grond), DIV/Archief 

(geen inhuur mogelijk van ex-DLG), Financiën (accountants en RVO kosten), Communicatie en algemene projectenkosten.  

Inhuur van Ex-DLG-medewerkers bleek niet mogelijk. De geraamde incidentele loonbijdrage ad € 170.000,-- van het Ministerie 

van EZ vervalt daardoor ook. 

              

Kosten Uitvoeringsorganisatie Prolander 

De exploitatiekosten Prolander zijn voor 2015 met € 16.939,-- verhoogd. Enerzijds is sprake van € 406.109,-- lagere 

kapitaallasten omdat de investeringen pas worden afgerond in 2015 en de afschrijvingen dan starten in 2016. De 

huisvestingsvergoeding is herrekend vanaf de start van Prolander ic. 1 maart (voordeel 88.783,--). Het voordelig 

exploitatiesaldo neemt, met inachtneming van een voordelig saldo van € 16.939,-- op lonen, eenmalig toe met € 502.429,--. Het 

saldo wordt verrekend met de te verstrekken lening wegens aanloopkosten. 

              

    Eco.cat.   -460.359 0 0 0  

    Kapitaallasten    

              
Kapitaallasten ICT-investeringen en facilitaire zaken 

Voordelen op rente en afschrijving van in totaal € 141.618,-- zijn het gevolg van uitstel van investeringen, zoals in de 

Jaarrekening 2014 is aangegeven. Dit uitstel komt door de verschuiving van de implementatie diverse kredieten. Hierbij gaat 

het met name om de ICT-investeringen, vervanging lokaal netwerk, doorontwikkeling optimalisatie thuiswerken, vervanging 

GIS, I-beleid en Architectuur en ICT basisvoorzieningen. 
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Kosten Uitvoeringsorganisatie Prolander 

De exploitatiekosten Prolander zijn voor 2015 met € 16.939,-- verhoogd. Enerzijds is sprake van € 406.109,-- lagere 

kapitaallasten omdat de investeringen pas worden afgerond in 2015 en de afschrijvingen dan starten in 2016. De 

huisvestingsvergoeding is herrekend vanaf de start van Prolander ic. 1 maart (voordeel 88.783,--). Het voordelig 

exploitatiesaldo neemt, met inachtneming van een voordelig saldo van € 16.939,-- op lonen, eenmalig toe met € 502.429,--. Het 

saldo wordt verrekend met de te verstrekken lening wegens aanloopkosten. 

                Beleidsopgave          

 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 

              
    Eco.cat.   5.415.544 0 4.269.085 0  

    Bijdr. aan reserves    

              
Aanpassing planning onderhoud wegen 

In de onderhoudsplanning is rekening gehouden met een last in 2015 voor het groot onderhoud  project Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) van € 487.000,-- en voor het prioritair project Versnelling verbreding N391 van € 880.000,--. In de 

statenbrief van 3 maart 2015 is de problematiek rond de Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o. en de Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) geschetst. Er zijn nog diverse (bestuurlijke) stappen te gaan. In de nota is aangegeven dat de 

aanbesteding van het werk eind 2015 gepland is, hetgeen tot gevolg heeft dat niet eerder dan in 2016 kan worden begonnen 

met de uitvoering van het werk. Voor het verder realiseren van de Versnelling Verbreding N391 heeft de gemeente Emmen 

aangegeven dat een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is, omdat deze de  bestemmingsplanprocedure 

vergemakkelijkt. Op bestuurlijk niveau is er nog geen akkoord over deze overeenkomst. Dit betekent dat op zijn vroegst in 2016 

met de verdere uitvoering kan worden begonnen. We stellen voor deze beide groot onderhoudsbedragen van totaal € 

1.367.000,--  te verschuiven naar 2016. 

              

Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 

De kapitaallasten van de investeringen Verkeer en Vervoer worden verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en 

Vervoer. De berekende kapitaallasten voor diverse investeringsprojecten zijn lager dan begroot. Door deze methodiek wordt 

een bedrag van € 1.406.263,-- verrekend met deze reserve voor toekomstige kapitaallasten van de desbetreffende projecten. 

Hiermee zal in de meerjarenbegroting 2016 rekening worden gehouden. 

              

Reserve Natuurbeleid 

Bij de ontwikkelopgave natuur is aangegeven dat grondverkopen verschuiven naar latere jaren. Tevens is aangegeven dat 2 

miljoen voorfinanciering nodig is voor verwerving en functieverandering en dat verrekening plaats vindt via de reserve 

natuurbeleid. 

              

Reserve provinciaal aandeel ILG 

De gevolgen van de herplanning van inkomsten (grondverkopen en grond voor grond) en uitgaven wegens uitfinanciering van 

ILG verplichtingen (2015: € 2.272.281,--) worden verrekend met de reserve provinciaal aandeel ILG (uitfinanciering). 

              

RSP Emmen-Centrum 

De verwachting is dat € 50.000,-- in 2015 besteed gaat worden aan proceskosten. Dit is € 50.000,-- minder dan begroot. 

Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de reserve RSP om de komende periode opnieuw te kunnen inzetten. 

              

Wilhelminalaan 

De uitvoering van herstel van de Wilhelminalaan inclusief versterking cultuurhistorische structuur zal worden uitgevoerd in 

2016. Wij stellen daarom voor de daarmee gemoeide € 320.000,--  over te hevelen naar 2016. 

              
Lasten  restpost   Aantal (2015)  -2.091 89.000 89.000 89.000  

 19   

              
Baten wijziging  

              Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen  

                Beleidsopgave          

 Een financieel gezonde organisatie 

                  Eco.cat.   -1.029.241 -500.000 -500.000 -500.000  

    Dividend    

              
Dividend Enexis over boekjaar 2014 
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Op 20 april 2015 hebben de aandeelhouders van Enexis goedgekeurd dat conform de Jaarrekening 2014 van Enexis een 

dividend van € 132,8 miljoen wordt uitgekeerd. Uitgaande van een Drents aandeel van 2,28 % komt dat voor Drenthe neer op 

een dividendopbrengst van € 3.029.241,--. Dat is  € 1.029.241,-- meer dan de structureel geraamde dividenduitkering van € 

2.000.000,--. Wij verwachten op basis van de afgelopen jaren dat de opbrengst ook structureel kan worden verhoogd. Wij gaan 

voorzichtigheidshalve uit van een verhoging van € 500.000,-- per jaar vanaf 2016. 

              
    Eco.cat.   135.000 109.000 150.000 150.000  

    Opbr. rente    

              
Rente-uitzettingen met looptijd tot 1 jaar 

De dagelijkse rente op de rekening courant van de schatkist is gelijk aan de EONIA (Euro Overnight Index Average), het 

gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar ongedekte leningen verstrekken met een looptijd 

van slechts 1 dag). Deze bedraagt 0%. Gelet op deze rentestand ramen we de structurele renteopbrengst nu op € 0,--. 

              
    Eco.cat.   -344.000 -260.000 -73.000 -200.000  

    Opcenten MRB    

              
MRB 

De raming van de opcenten op de MRB is geactualiseerd. De basis van de actualisatie is het voertuigenbestand per 1 januari 

2015 en het 4-jarig gemiddelde van de consumentenprijsindex (cpi).Het voertuigenbestand is licht verhoogd ten opzichte van 

2014. We gaan ervan uit dat het aantal voertuigen jaarlijks met 0,5 % groeit. Die groei gecombineerd met lagere tarieven, als 

gevolg van een dalende cpi, leidt tot een bijstelling van de raming. 

              
 

 

 

Product 10.2. Personeel en organisatie 

 

                Beleidsopgave          

 De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. 

                  Eco.cat.   469.087 0 111.000 182.000  

    Adm.boekingen    

              
Het saldo van de kostenplaats waar de opbrengsten van de lange rente en doorberekende rente wordt verantwoord is 

gewijzigd. Dit komt deels doordat het onderling uitlenen aan medeoverheden is toegenomen, hierdoor zijn de renteopbrengsten 

voor 2015 € 173.000,-- hoger. Daarnaast zijn er per saldo minder renteopbrengsten via de kapitaallastendoorrekening  aan 

verschillende programma’s gerealiseerd dan begroot, omdat de investeringen lager zijn geweest in 2014 dan gepland. Binnen 

die programma’s heeft dit geleid tot voordelen, maar op deze post een heeft dat een negatief effect van € 362.087,--. Een 

derde afwijking betreft de rente op de hypotheken. In de loop van de jaren is het bedrag dat aan verstrekte leningen personeel 

wegens hypotheekverstrekking afgenomen. Dat komt doordat er geen nieuwe leningen meer worden verstrekt en er wel 

(versneld) wordt afgelost, daardoor zijn ook de rentebaten lager. De rentebaten zijn bijgesteld o.b.v. de ontvangen rente over 

2014. Het totale nadeel op de opbrengsten van de hypotheekrenten bedraagt € 280.000,--. Per saldo geven deze verschillende 

zaken voor 2015 een nadeel van € 469.087,--. De structurele doorwerking wijkt jaarlijks af. 

              
Product 10.3. ICT en facilitaire zaken  

                Beleidsopgave          

 De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde 

bedrijfsvoering 

                  Eco.cat.   444.228 0 0 0  

    Ontv. bijdragen    

              
Eenmalige aanloopkosten Transitie Prolander 

Drenthe financiert de aanloopkosten van Prolander. In de oorspronkelijke begroting is een aantal wijzigingen aangebracht die 

samen resulteren in een verlaging van de aanloopkosten met € 444.228,--. De aanpassingen vinden plaats op de projecten ICT 

(lagere kosten gebruik systemen DLG en lagere kosten beheer), Grond (lagere notariskosten overdracht grond), DIV/Archief 

(geen inhuur mogelijk van ex-DLG), Financiën (accountants en RVO kosten), Communicatie en algemene projectenkosten.  

Inhuur van Ex-DLG-medewerkers bleek niet mogelijk. De geraamde incidentele loonbijdrage ad € 170.000,-- van het Ministerie 

van EZ vervalt daardoor ook. 
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Product 10.4. Reserve mutaties  

                Beleidsopgave          

 Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 

                  Eco.cat.   -12.790.933 -15.188.883 -3.860.008 4.429.703  

    Onttrek. reserves    

              
Aanpassing planning onderhoud wegen 

In de onderhoudsplanning is rekening gehouden met een last in 2015 voor het groot onderhoud  project Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) van € 487.000,-- en voor het prioritair project Versnelling verbreding N391 van € 880.000,--. In de 

statenbrief van 3 maart 2015 is de problematiek rond de Gebiedsontwikkeling Frederiksoord e.o. en de Reconstructie 

Wilhelminalaan (N353) geschetst. Er zijn nog diverse (bestuurlijke) stappen te gaan. In de nota is aangegeven dat de 

aanbesteding van het werk eind 2015 gepland is, hetgeen tot gevolg heeft dat niet eerder dan in 2016 kan worden begonnen 

met de uitvoering van het werk. Voor het verder realiseren van de Versnelling Verbreding N391 heeft de gemeente Emmen 

aangegeven dat een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is, omdat deze de  bestemmingsplanprocedure 

vergemakkelijkt. Op bestuurlijk niveau is er nog geen akkoord over deze overeenkomst. Dit betekent dat op zijn vroegst in 2016 

met de verdere uitvoering kan worden begonnen. We stellen voor deze beide groot onderhoudsbedragen van totaal € 

1.367.000,--  te verschuiven naar 2016. 

              

EFRO-subsidie Erica-Ter Apel 

Op 16 januari 2015 is de EFRO-subsidie definitief vastgesteld op € 6.132.886,02. Het project is vrijwel  afgerond. We 

verwachten nog maximaal € 400.000,-- aan kosten. We willen overgaan tot een voorlopige afrekening met de medefinancier en 

afwikkeling van de reserve Erica-Ter Apel. Dit betekent een terugbetaling van € 1.150.000,-- aan de medefinancier en vrijval 

van het restant saldo ad € 4 miljoen van de reserve Erica-Ter Apel. Het resterende saldo van deze wijziging, € 65.000,--, wordt 

gesaldeerd met de Reserve Erica-Ter Apel. 

              

Klimaat & Energie 

In de jaarrekening 2014 is voorgesteld om € 593.154,-- van het restant middelen voor Klimaat & Energie over te hevelen naar 

2015. € 448.154,-- voegen we toe aan het budget voor Klimaat & Energie in 2015. € 145.000,-- voegen we toe aan het budget 

voor activiteiten met betrekking tot windenergie. 

              

Overheveling gelden TT motorweek vanuit Jaarrekening 2014 

Ten laste van het budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme is een 3-jaarlijkse verplichting, met mogelijkheid van 

verlenging na evaluatie, aangegaan van € 150.000,-- per jaar voor het TT-festival aan de gemeente Assen. In verband met 

externe vertraging van de evaluatie van 2014, een subsidievoorwaarde voor de bijdrage van 2015, kon de bijdrage voor 2015 

niet meer door ons in 2014 beschikt worden. In de Jaarrekening 2014 is voorgesteld de € 150.000,-- over te hevelen. Nu stellen 

wij voor de begroting op dat punt aan te passen. 

              

Overheveling restant middelen vorming RUD 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is voorgesteld om € 315.000,-- restant middelen voor de vorming van de RUD over 

te hevelen naar 2016. 

              

Regiovisie Groningen Assen 2030 

In de jaarrekening 2014 is voorgesteld om een bedrag van € 182.000,--  over te hevelen van 2014 naar 2015. Het bedrag is 

bestemd voor een provinciale bijdrage aan de 2e fase van de versterking landgoederen Eelde Paterswolde. De 

beschikbaarstelling in 2014 van de bijdrage vanuit de Regiovisie heeft vertraging opgelopen door de actualisatie (inhoudelijk en 

organisatorisch) van de Regiovisie. Door die actualisatie zijn ook de subsidietitels en procedures van toekenning veranderd en 

is er in 2014 geen subsidieronde georganiseerd. 

              

Reserve Natuurbeleid 

Bij de ontwikkelopgave natuur is aangegeven dat grondverkopen verschuiven naar latere jaren. Tevens is aangegeven dat 2 

miljoen voorfinanciering nodig is voor verwerving en functieverandering en dat verrekening plaats vindt via de reserve 

natuurbeleid. 

              

Reserve provinciaal aandeel ILG 

De gevolgen van de herplanning van inkomsten (grondverkopen en grond voor grond) en uitgaven wegens uitfinanciering van 

ILG verplichtingen (2015: € 2.272.281,--) worden verrekend met de reserve provinciaal aandeel ILG (uitfinanciering). 

              

Reserve provinciaal aandeel ILG 

T.b.v. agrarisch natuurbeheer is in de jaren 2014 en 2015 een bedrag van 1.212.554,-- geleend uit de reserve Eu-
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cofinanciering. In de jaren 2016 en 2017 moeten deze bedragen worden terugbetaald uit de reserve provinciaal aandeel ILG 

(uitfinanciering). 

              

RSP Atalanta 

Op basis van de meerjarenraming wordt verwacht dat in 2015  € 5.132.775,-- als voorschot meer ingezet gaat worden voor de 

integrale gebiedsontwikkeling in Emmen dan begroot. Dit wordt vanuit de reserve RSP toegevoegd aan de exploitatie. 

              

RSP Coevorden 

Zoals in de Jaarstukken 2014 is aangegeven komt de spoorboog in 2016 in uitvoering als gevolg van afhankelijkheid van de 

planning van Prorail. De financiële effecten hiervan (2015: € 6.766.711,--) worden in deze rapportage meerjarig verwerkt en 

verrekend met de reserve RSP. 

              

 

RSP Emmen-Centrum 

De verwachting is dat € 50.000,-- in 2015 besteed gaat worden aan proceskosten. Dit is € 50.000,-- minder dan begroot. 

Voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan de reserve RSP om de komende periode opnieuw te kunnen inzetten. 

              

RSP REP 

De bestuurlijk overeengekomen overdracht van de regionale rijks-REP middelen (€ 10 mln) is, conform de procedure Assen, 

een feit. De overeenkomst is door beide partijen getekend en Emmen heeft een vrijwaringsverklaring afgegeven waarin zij de 

provincie vrijwaart voor alle aanspraken vanuit het Rijk met betrekking tot overgedragen middelen. De financiële gevolgen 

hiervan (2015: € 8.300.000,--) worden verwerkt in deze rapportage. 

              

RSP spoorlijn Emmen-Zwolle 

In 2015 worden voorbereidingskosten verwacht voor de verbetering van het spoor Zwolle-Coevorden Emmen ter hoogte van € 

750.000,--. Verder vindt als gevolg van vertraging in de procedure van bestemmingsplan een verschuiving van budgetten 

plaats. In 2017 worden de meeste kosten verwacht. De meerjarenraming wordt op basis hiervan aangepast en verrekeningen 

vinden plaats met de reserve RSP. 

              

Saldering voordelig resultaat 1e financiële verantwoording 2015 met Reserve voor algemene doeleinden: € 4.934.497,--. 

              

Vitaal platteland 

Naast de reeds geraamde reguliere tenders voor 2015 (2 keer € 300.000,--) stellen wij voor om de volgende bedragen te 

onttrekken uit de Reserve vitaal platteland: voor lijn 2 Zuidoost, €  420.000,-- voor het centrumplan Borger. Voorts € 745.000,-- 

voor het verzilveren van de Veenvaartverbinding en € 100.000,-- voor het stimuleren van het gastheer- en ondernemerschap. 

Daarnaast € 50.000,-- voor de financiering van twee extra schaapskuddes, € 20.000,-- voor de uitvoeringskosten van de 

subsidieregeling dorpsinitiatieven en € 43.000,-- voor de kwaliteitsverbetering van de aanvragen bij de subsidieregeling 

dorpsinitiatieven door STAMM/BOKD/LBD. 

              
Wilhelminalaan 

De uitvoering van herstel van de Wilhelminalaan inclusief versterking cultuurhistorische structuur zal worden uitgevoerd in 

2016. Wij stellen daarom voor de daarmee gemoeide € 320.000,--  over te hevelen naar 2016. 

              
Baten  restpost   Aantal (2015)  -67.000 -78.000 -53.000 -53.000  

 5   

              
        
Lasten na wijziging   65.973.505 53.294.589 63.012.869 55.308.011  

Baten na wijziging   -232.824.630 -207.752.741 -197.548.383 -168.349.586  

Saldo na wijziging 

 
  -166.851.125 -154.458.152 -134.535.514 -113.041.575  
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Bijlage 2:Treasury-rapportage 
 

Beleid 

Onze tijdelijk overtollige liquide middelen zijn in de schatkist  op een rekening courant geplaatst. De 

langjarige uitzettingen die vóór 4 juni 2012 langjarig zijn uitgezet (€ 54,3 miljoen) mogen worden 

aangehouden tot einde looptijd. De overtollige middelen kunnen langjarig worden weggezet bij de 

schatkist, maar er bestaat ook een mogelijkheid gelden uit te lenen aan medeoverheden, het 

zogenaamd onderling uitlenen.  

 

Marktontwikkelingen 

De geldmarktrente wordt grotendeels bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). De refi rente 

staat momenteel op 0,05%. De 3-maands Euribor heeft de afgelopen maand de nul lijn gepasseerd en 

ligt op 0,0002%. Analisten verwachten dat de ECB de geldmarktrente de komende periode laag zal 

willen houden, pas in 2017 zal deze dan na verwachting weer zeer geleidelijk gaan oplopen.  

Het opkoopprogramma van de ECB leidde tot een verdere daling van de rente. De kapitaalmarktrente 

(benchmark: 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) was in april circa 0,22%. Dit alles heeft  impact 

op het rendement van onze tijdelijk overtollige liquide middelen. 

 

Begrote rente 

Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar 

De dagelijkse rente op de rekening courant van de schatkist is gelijk aan de EONIA
1
. Deze bedraagt 

0%.  In de overeenkomst met het rijk is opgenomen dat het minimale  rentetarieven 0% bedraagt, met 

andere woorden de rente op schatkistpapier kan niet negatief worden. In onze begroting voor 2015 

zijn we uitgegaan van een rente opbrengst van € 135.000,--; dit moet door de huidige rentestand van 

nul worden afgeraamd.  

 

Rente uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar  

In de primaire begroting is rekening gehouden met € 1,9 miljoen aan rentebaten. Dit is gebaseerd op 

een gemiddeld saldo aan uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar van € 54,3 miljoen 

tegen 3,5%. In de laatste periode van 2014 is er via onderling uitlenen aan medeoverheden € 38 

miljoen langjarig uitgezet. In 2015 is er nog eens € 5 miljoen langjarig uitgezet. Dit leidt tot extra 

rentebaten in 2015 van €  173.000,--. We stellen voor de begroting met dit bedrag aan te passen.  

We verwachten door de slappe markt geen extra bedragen meer te kunnen wegzetten via onderling 

uitlenen. 

  

Onze prognose voor de stand van de liquide middelen en de rente ziet er als volgt uit (2018 rente % 

lang geld neemt toe omdat er langjarige zeer gunstige beleggingen zijn overgebleven). 

 

Prognose Liquide middelen en rente april 2015 

    2015 2016 2017 2018 

Rentepercentage kort geld 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% 

Rentepercentage lang geld 1,79% 1,58% 1,23% 1,39% 

Omvang kort geld  €      91.700.000   €      85.900.000   €  101.300.000   €   137.600.000  

Omvang lang geld  €     127.300.000   €     127.300.000   €  112.300.000   €     94.000.000  

 

                                                      
1
 Eonia is de afkorting van Euro Overnight Index Average. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal 

Europese banken elkaar ongedekte leningen verstrekken met een looptijd van slechts 1 dag. 
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Meerjarige liquiditeitsprognose 

De meerjarige liquiditeitsprognose geeft het volgende beeld. 

 
 

Uitgezette gelden per 1 mei 2015 

In onderstaande tabellen worden de samenstelling en de verdeling van de uitgezette gelden per 1 mei 

weergegeven.  

 

Huidige samenstelling portefeuille 

Producten 
Looptijd 

tot 1 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar  tot 7 jaar tot 10 jaar totaal 

Deposito's/spaarrekeningen 170         170 

Onderling uitlenen   6 17   20 43 

Bancaire obligaties   15 12 7 20 54 

Totaal 170 21 29 7 40 267 
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Huidige verdeling portefeuille 

    Tegenpartij Bedrag Aandeel  Fitch S&P Moody's 

Schatkist € 170.000.000 63,60% AAA AA+ AAA 

Onderling uitlenen *  € 43.000.000 16,09% AAA AA+ AAA 

Rabobank € 29.300.000 10,96% AA- AA- Aa2 

BNP paribas € 15.000.000 5,61% A+ A+ A2 

NWB € 10.000.000 3,74%   AA+ Aaa 

Totaal uitgezet € 267.300.000 100,00%       

*Rating voor decentrale overheden gelijk aan de centrale overheid 

 

Leningen 

In 2015 zijn er in het kader van de publieke taak geen nieuwe leningen verstrekt.  
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