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Inleiding 

a. Algemeen 
De Bestuursrapportage 2022 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging maken 
deel uit van de planning- en controlcyclus voor 2022. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing 

d. Participatie 
Niet van toepassing 

 

Advies    
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022.    
2. In te stemmen met de 10e wijziging van de Begroting 2022. 
3. In te stemmen met de openstelling van de investeringskredieten Vernieuwde generiek di-

gitale omgeving (€ 2.038.857,--), Vervanging e-beleid en -architectuur  (€ 79.484,--) en Ver-
vanging kantoorautomatisering Drents Museum (€ 238.451,--). 

 
 

Doelstelling uit de begroting 
7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare op-
vattingen ten aanzien van financieel instrumentarium 
 

Argumenten 
 
1.1. Uw Staten kunnen de voortgang van de uitvoering van het beleid monitoren. 
 In de Bestuursrapportage geven wij informatie over afwijkingen die tot 1 juni 2022 zijn op-

getreden met betrekking tot de voortgang van de resultaatafspraken uit de Begroting, de 
behaalde successen, de high lights en de knelpunten, alsmede de financiële afwijkingen die 
gedekt moeten worden uit de vrije bestedingsruimte, reserves en anderszins. 

 
2.1. De Begroting 2022 wordt geactualiseerd. 
 Dit doet recht aan het budgetrecht van uw Staten. Door middel van deze wijziging wordt 

de Begroting 2022 geactualiseerd op basis van opgetreden financiële afwijkingen tot 1 juni 
2022, die zijn geïnventariseerd voor de Bestuursrapportage 2022. 

 
3.1. Hierdoor worden deze investeringskredieten door uw Staten geautoriseerd. 

 Volgens de Nota Investeren, Activeren, Waarderen en Afschrijven 2020 dienen vervangings-
investeringen door middel van een specifiek beslispunt door uw Staten te worden geauto-
riseerd. De kapitaallasten voortvloeiende uit deze investeringen zijn reeds in de meerjaren-
begroting verwerkt. 
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Tijdsplanning 
Niet van toepassing 
 

Financiën 
Niet van toepassing. 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2022 
2. 10e wijziging van de Begroting 2022 

 
Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 
 
Assen,  30 augustus 2022 
Kenmerk:  35/5.1/2022001081 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
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Perspectief lopende begroting 2022 
Wij hebben de financiële afwijkingen tot juni en de meest recente ontwikkelingen in het lo-
pende boekjaar geïnventariseerd en beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen moeten door- 
werken in de Begroting 2022 en de nieuwe Begroting 2023 tot en met 2026. 
Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met specifieke bestem-
mingsreserves. Na de vereffening met reserves resteert het resultaat dat ten laste of ten gunste 
komt van de vrije bestedingsruimte. Voor een nadere detaillering en toelichting van de aanpas-
singen in de begroting verwijzen wij naar de 10e wijziging van de Begroting 2022. 
 

Mutaties begroting 2022 2023 2024 2025 2026 

Baten en Lasten           

Saldo baten en lasten (- = nadeel) 11.407.047 8.838.909 12.710.398 6.744.079 -6.840.345 

Overhevelingen (- = toevoeging aan saldireserve) 0 0 0 0 0 
Vereffenen met overige reserves (- = toevoeging 
aan reserves) 

-2.473.012 2.149.957 1.023.832 964.364 395.500 

Per saldo, mutatie vrije bestedingsruimte 8.934.035 10.988.866 13.734.230 7.708.443 -6.444.845 

 
In de tabel hieronder vindt u een uitsplitsing van de verschillende onderdelen die betrekking 
hebben op het resultaat. 
 
  2022 2023 2024 2025 2026 

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 2.747.228 5.052.532 3.915.558 2.539.600 5.690.703 

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe -600.000 0 0 0 0 

Actualisatie afschrijvingen 2022 1.455.714 0 0 0 0 

Dividend Enexis Holding NV 107.500 -250.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000 

Effect Meicirculaire Provinciefonds 9.681.403 15.867.376 21.429.749 17.694.290 5.769.058 

Hoger dividend BNG Bank NV 99.158 0 0 0 0 

Indexatie Lonen -1.508.975 -4.126.566 -6.330.739 -8.567.517 -10.795.573 

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem -80.000 -261.944 -251.580 -251.580 -251.580 

Verhoging bijdrage IPO -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Verrekening te veel overgehevelde budget  
Waterstof 

264.035 0 0 0 0 

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 0 0 -3.250 -3.250 -3.250 

Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 53.550 0 0 

Monitoring mobiliteit -140.000 -140.000 0 0 0 

Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid -244.800 0 0 0 0 

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte 8.934.035 10.988.866 13.734.230 7.708.443 -6.444.845 

Vrije bestedingsruimte na wijziging 11.681.263 16.041.398 17.649.788 10.248.043 -754.142 

 
Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte 
In de 10e wijziging van de Begroting 2022 wordt de vrije bestedingsruimte in de jaren 2022 tot 
en met 2025 per saldo voordelig gemuteerd met zo’n € 8.930.000,-- in 2022, € 10.990.000,-- in 
2023, € 13.730.000,-- in 2024 en € 7.710.000,-- in 2025. In 2026 verwachten we een nadelige mu-
tatie van de vrije bestedingsruimte van ongeveer € 6.440.000,--, met als resultaat dat de vrije be-
stedingsruimte met een negatieve stand van circa € 750.000,-- zal eindigen. Naar verwachting zal 
deze stand nog veranderen, aangezien er momenteel rondom de Contourennota van de minister 
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van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met het Rijk gesprekken gevoerd worden 
over de financiële verhoudingen in de komende tijd en de financiering van de medeoverheden. 
Daarbij gaat het over de provinciefondsuitkering, het eigen belastinggebied van de provincies 
en meer in het algemeen het uitkeringsstelsel (ook in relatie tot de financiering/dekking van de 
transitie-opgaven). 
 
De mutaties van de vrije bestedingsruimte worden voor een groot deel verklaard door de vol-
gende ontwikkelingen: 

− een aanvullend budget voor de energietransitie in Drenthe van € 600.000,-- (nadeel) be-
stemd voor de ontwikkeling van waterstofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten 
en gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk; 

− een actualisatie van de afschrijvingen van € 1.460.000,-- (voordeel) in verband met latere af-
wikkeling van een aantal investeringsprojecten; 

− een bijstelling van het verwachte dividend van Enexis Holding NV omvattende € 110.000,-- 
(voordeel) in 2022, € 250.000,-- (nadeel) in 2023 en € 1.050.000,-- (nadeel) per jaar in de jaren 
erna. De sterke afname van het geraamde dividend vanaf 2024 heeft te maken met de ver-
wachtingen die wij hebben omtrent een nieuw dividendbeleid in combinatie met de sterk 
toenemende financieringsbehoefte bij Enexis vanwege de energietransitie; 

− een toename van de algemene uitkering uit het Provinciefonds als gevolg van de Meicircu-
laire 2022 betreffende: € 9.680.000,-- in 2022, € 15.870.000,-- in 2023, € 21.430.000,-- in 2024 
€ 17.690.000,-- in 2025 en € 5.770.000,-- in 2026. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 is de 
verklaring vooral toepassing van de normeringssystematiek bij het Provinciefonds en de com-
pensatie voor de derving van opcenten motorrijtuigenbelasting (mrb) door de vrijstelling van 
elektrische voertuigen.  
Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Vanaf 
2026 is het accres vastgezet op een plus van in totaal € 1 miljard bovenop de stand van de 
Miljoenennota 2022. Daarover vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en prijsontwik-
keling. Als gevolg hiervan is er voor alle jaren tot en met 2025 sprake van een jaar-op-jaar 
opwaartse bijstelling van het accres. De uitkering uit het Provinciefonds stijgt “trap-op” mee 
met de stijgende rijksuitgaven. In 2026 is er ten opzichte van het in de Septembercirculaire 
opgenomen totaal cumulatief accres in dat jaar een stijging: zowel vanwege de plus van  
€ 1 miljard uit het Coalitieakkoord als vanwege de loon en prijsbijstelling. Maar ten opzichte 
van 2025 is er in 2026 sprake van een neerwaartse bijstelling van het accres doordat het  
accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van € 1 miljard ten opzichte van de stand bij  
Miljoenennota 2022. Daar komt dan nog het wegvallen van de compensatie wegens derving 
van opcenten mrb voor vrijgestelde elektrische voertuigen bij.  

 
Daarnaast hebben wij in de begroting nog rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen 
die een substantiële aanpassing van de kostenramingen noodzakelijk maken: 

− een meerjarige loonindexering gebaseerd op de concept CAO 2022-2023 en de CEP-index 
loonvoet sector overheid (vanaf 2024) van € 1.510.000,-- in 2022, € 4.130.000,-- in 2023,  
€ 6.330.000,-- in 2024, € 8.570.000,-- in 2025 en € 10.800.000,-- in 2026,  

− het project Nieuw financieel bedrijfsinformatiesysteem (implementatie, licentiekosten en af-
schrijving) zijnde € 80.000,-- in 2022, € 260.000,-- in 2023 en € 250.000,-- in de jaren erna,  

− een structurele verhoging van de bijdrage aan het IPO van € 100.000,-- per jaar; 

− incidenteel budget Monitoring mobiliteit in 2022 en 2023 van € 140.000,-- per jaar; 
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− de voortzetting van het traject Sociale veiligheid spoor Zwolle-Coevorden-Emmen in 2022 
(circa € 240.000,-- in 2022).  

 
Tot slot hebben wij in de jaren 2022 en 2024 nog een aantal posten die de vrije bestedingsruimte 
voordelig hebben beïnvloed. Het gaat om:  

− hoger verwacht dividend van BNG Bank in 2022 van circa  € 100.000,--; 

− vrijval van een deel van het budget Waterstof van € 260.000,-- in 2022 in verband met een te 
hoge overheveling in 2021; 

− een eenmalig voordeel op het project N34 van € 50.000,-- in 2024. 
 
Overige reservemutaties 
Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met de specifieke bestem-
mingsreserves. De volgende tabellen geven de wijzigingen weer die worden vereffend met re-
serves. Deze mutaties hebben dus geen invloed op het resultaat (de vrije bestedingsruimte). 
 

Onttrekking aan de reserve 2022 2023 2024 2025 2026 

Bijdrage van reserve Regio Specifiek Pakket           

Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen -1.040.408 -390.612 -112.449 -106.531 0 

Bijdrage van reserve natuurbeleid           
Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma 
Landelijk Gebied -570.000 -1.950.000 0 0 0 

Bijdrage van reserve verstrekte subsidies           

Lastneming subsidies -1.052.927 -2.399.419 -857.833 -857.833 -395.500 

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden           
Lastneming projectsubsidies en verschuiven bud-
getten Realisatie NNN en Projecten Milieu en Ener-
gie van 2023 naar 2022 

-2.566.741 0 0 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen -333.333 0 0 0 0 

Bijdrage van reserve mobiliteit           

Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 -53.550 0 0 

Emmen-Rheine -635.000 -310.000 0 0 0 

Totaal onttrekking aan de reserve -6.198.409 -5.050.031 -1.023.832 -964.364 -395.500 

      
Storting in de reserve 2022 2023 2024 2025 2026 

Bijdrage aan reserve verstrekte subsidies           

Lastneming subsidies 6.055.742 0 0 0 0 

Bijdrage aan reserve voor algemene doeleinden           

Lastneming projectsubsidies en verschuiven bud-
getten Realisatie NNN en Projecten Milieu en Ener-
gie van 2023 naar 2022 

0 2.566.741 0 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 0 333.333 0 0 0 

Bijdrage aan reserve mobiliteit           

Actualisatie afschrijvingen 2022 2.615.679 0 0 0 0 

Totaal onttrekking aan de reserve 8.671.421 2.900.074 0 0 0 

 
Net als vorig jaar zijn managementgesprekken gevoerd tussen managementlagen, projectleiders 
en budgethouders. In totaal staat na verwerking van de begrotingswijzigingen ruim  
€ 200 miljoen aan lasten gepland om in de tweede helft van 2022 uit te worden gegeven. 
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Hiermee zijn wij ongeveer op de helft van de financiële realisatie van de begroting. Op dit  
moment is er nog geen aanleiding om over te gaan tot overhevelingen of vrijval naar vrije 
ruimte. Wel zien wij een aantal onzekerheden die wij onder de aandacht willen brengen welke 
mogelijk doorwerken in de slotwijziging of tot tussentijdse bijstelling leiden. 
 
De Investeringsagenda 2019-2023 is de laatste fase van uitvoering in gegaan. Voor 2022 staat 
nog circa € 21,3 miljoen van de € 27 miljoen gepland om uit te worden geven. De nog te reali-
seren uitgaven omvatten alle thema’s van de investeringsagenda waarvan de verwachting is  
dat deze grotendeels worden gerealiseerd. Het Regiostedenfonds heeft last van gebrek aan  
executiekracht bij gemeenten wat maakt dat de realisatie niet zo snel gaat als gehoopt.  
Daarnaast moet vanuit de oude Investeringsagenda 2016-2019 nog € 9,3 miljoen van de  
€ 11 miljoen gerealiseerd gaan worden dit jaar. Bij de slotwijziging zal meer zekerheid over de 
bestedingen en de doorwerking op eventuele begrotingswijzigingen zijn.  
Binnen regionale economie zien wij dat de bestedingen achterblijven. Dit is te verklaren doordat 
diverse Europese programma’s nog niet zijn opengesteld. Als gevolg hiervan lijkt het erop dat 
het budget Cofinanciering EU niet volledig zal worden benut. Hierover komt bij de slotwijziging 
meer zekerheid. Binnen het programma Mobiliteit wordt gewerkt aan het opstellen van Uitvoe-
ringsprogramma’s onder de Mobiliteitsreserve. Zodra het kan, wordt de financiële doorrekening 
daarvan in een begrotingswijziging opgenomen. Verder ervaren wij de gevolgen van de stikstof-
problematiek in ons dagelijkse werk. Het heeft naast een grote maatschappelijke impact ook  
effect op de ruimtelijke ontwikkeling en het brengt financiële onzekerheden met zich mee. Het 
is nog steeds onduidelijk voor welk bedrag het Rijk de provincie gaat compenseren. Wij hopen 
dat hier de komende maanden helderheid over komt. Wij werken de komende maanden aan de 
Gebiedsagenda’s, ook zal dan meer helderheid komen over de uitwerking van de regionale ver-
brede doelen voor natuur, water en klimaat. Tevens zullen nog specifieke doelen voor industrie 
en mobiliteit worden vastgesteld. Tegelijkertijd brengen wij richting het Rijk in beeld wat nood-
zakelijk is qua instrumentarium en financiën om het Gebiedsplan te realiseren met de Drentse 
aanpak. Ten slotte maakt de arbeidsmarktkrapte dat het concernbreed moeilijk is vacatures te 
vervullen waardoor de inzetbare capaciteit krap is. 



Ontwerpbesluit        2022-75-1 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 augustus 2022, kenmerk 
35/5.1/2022001081; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 

1. kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022; 
    

2. in te stemmen met de 10e wijziging van de Begroting 2022; 
 

3. in te stemmen met de openstelling van de investeringskredieten Vernieuwde generiek di-
gitale omgeving (€ 2.038.857,--), Vervanging e-beleid en -architectuur  (€ 79.484,--) en Ver-
vanging kantoorautomatisering Drents Museum (€ 238.451,--). 

 
 
Assen, 28 september 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 
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Voorwoord

Voor u ligt de Bestuursrapportage van 2022, een tussentijdse jaarlijkse rapportage over de voortgang van de 
Begroting 2022, zowel financieel als inhoudelijk. In dit document geven we in essentie antwoord op de vraag: 
liggen we op koers? En wat verdient nog de aandacht om onze ambities te bereiken. Hierbij kijken we onder meer 
naar de drie pijlers die benoemd zijn in de voorjaarsnota: Wonen en bereikbaarheid, Klimaat en energie en Stikstof.

We hebben al eerder geconstateerd dat de provincie in een steeds meer turbulente omgeving haar werk moet 
doen. Na twee jaren, waarin de coronapandemie de boventoon voerde, merken we dat we als overheid nog steeds 
onverminderd te maken hebben met nieuwe uitdagingen. Meer dan ooit ervaren we dat we snel en flexibel moeten 
inspelen op ontwikkelingen waar we niet direct invloed op hebben. Dat vraagt, soms ook in de besluitvorming, om 
een aanpak die we niet gewend waren. Maar ook om bijstelling in de projecten die al in volle gang zijn.

Een van die ontwikkelingen die ons tegelijkertijd nog steeds zorgen baart is de oorlog in Oekraïne. De geo   politieke 
instabiliteit in onze eigen Europese regio was tot begin van dit jaar onvoorstelbaar. De situatie in Oekraïne raakt 
ons allen diep. Het is juist ook deze oorlog die onze eigen kwetsbaarheid toont. Niet alleen op het gebied van 
vrijheid en veiligheid maar eigenlijk nog meer als het gaat over bijvoorbeeld de hoge inflatie als gevolg van de 
fors gestegen energie- en voedselprijzen. De Europese sancties en de Russische tegenmaatregelen leiden tot een 
grote onzekerheid op de energiemarkt en samen met de krapte op de arbeidsmarkt heeft dit geleid tot sterke 
prijsstijgingen en stijgende kosten. We houden rekening met forse prijsstijgingen van bijvoorbeeld investerings- en 
onderhoudsprojecten in de infrastructuur. 

Ook nu voelen wij in deze tijden van grote onzekerheid een zware verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikke-
ling van de Drentse economie en een goede leefomgeving voor ons allemaal. Samen met de Drentse overheden en 
bedrijven gaan we bezien hoe wij de komende maanden samen kunnen optrekken, ook als het gaat om compen-
satie van gestegen kosten. 
 
In de Nationale Woon- en Bouwagenda heeft het kabinet provincies gevraagd een bod neer te leggen om de druk 
op de woningmarkt weg te nemen. Samen met de gemeenten en corporaties denken we van 2022 tot 2030 tussen 
de 13.000 en 25.000 woningen te kunnen realiseren, afhankelijk van de randvoorwaarden die we als één overheid 
kunnen scheppen. De basis is de reeds vastgestelde inzet van 13.000 woningen in de Woonagenda en met aanvul-
lende bijdragen van het Rijk kan dit aantal dus groeien. De omvang hangt af van de rijksbijdrage. Dit laat onverlet 
dat de krapte op de arbeidsmarkt en de stijging van grondstofkosten twee belangrijke knelpunten zijn die het 
tempo van de woningbouw bepalen.

In het kader van de stikstofproblematiek merkten we de afgelopen periode de consequenties voor onze 
vergunning verlening. Onder andere door veranderend beleid is het wachten op een handreiking van het Rijk die 
toegepast kan worden op de vergunningsverlening. Ook werden er meer handhavingsverzoeken ingediend en 
minder vergunningen verleend in verband met aanpassingen van het meetprogramma Aerius.

En heel recent is duidelijk geworden dat het Rijk hoge verwachtingen heeft van onze provincie aangaande de 
stikstofreductie. De kamerbrieven en de startnotitie Nationaal Plan Landelijk Gebied hebben in onze regio veel 
emoties losgemaakt en raken direct aan de leefomgeving van onze inwoners. Gesprekken om meer duidelijkheid te 
krijgen over deze opdracht staan hoog op de agenda. 
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Bij al deze ontwikkelingen is ons budgettair perspectief op de korte termijn nog gunstig, maar is voor de langere 
termijn onzeker. Veel is afhankelijk van het voldoende en tijdig beschikbaar komen van de benodigde middelen 
voor de grote transities waar we voor staan, zoals de woningbouw, de bereikbaarheid in onze provincie en de 
energietransitie. Een lichtpuntje is de vergoeding die de provincies de komende jaren 2022-2025 ontvangen als 
compensatie voor de opcentenderving voor elektrische voertuigen.

Al deze ontwikkelingen hebben duidelijk effect op de snelheid waarmee we onze ambities op verschillende 
thema’s hebben uitgevoerd de afgelopen maanden. Dat zult u ook terug lezen in deze Bestuursrapportage. Ook de 
komende tijd gaan we daar nog de gevolgen van merken. 

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt van onze organisatie om hier rekening mee te houden. Om ervoor te zorgen dat 
de provinciale organisatie goed is toegerust op de toekomst en om flexibel in te kunnen spelen op de strategische 
opgaven waar we voor staan, is er een organisatie ontwikkelingstraject in gang gezet. Daarmee denken we beter 
te kunnen sturen op datgene wat nodig is en bevorderen we het multidisciplinair samenwerken. De afgelopen 
maanden zijn hierin mooie stappen gezet. Inmiddels wordt er weer steeds meer fysiek vanuit het provinciehuis 
gewerkt. Maar tegelijk wordt de flexibiliteit die de afgelopen jaren is getoond, voortgezet. Er wordt steeds meer 
hybride gewerkt en we blijven daar als provincie ook in investeren, zodat we bij een eventuele volgende corona-
golf voorbereid zijn. Bij de provincie blijft de winkel geopend.

Gelukkig is niet alles zo somber als het misschien lijkt. Er zijn ook meerdere mooie successen geboekt in de 
afgelopen maanden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- Door inzet van het Herstructureringsfonds zijn het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet om 

de ruimtelijke kwaliteit in de dorpen en steden te verbeteren. Zo zijn er specifieke subsidies verstrekt voor de 
kernen in Beilen, Roden, Coevorden (allen HRK Plus) en Zuidlaren. 

- Op het gebied van Cultuur: bezoekersaantallen blijven nog achter maar ook hier zien we steeds meer dat de 
evenementenbranche weer op gang komt. Daarbij hebben we het vooruitzicht van het van Gogh jaar. 

- Het Regionaal Mobiliteitsplan is in alle Drentse colleges vastgesteld en het dubbele spoor in Emmen-Zuid is 
geopend.

- Met de voucherregeling Digitalisering Drenthe ondersteunt de provincie de transitie van het Drentse bedrijfs-
leven van analoog naar digitaal.

- Met het Programma Lokale Energie Drenthe zien we het aantal initiatieven tot verduurzaming groeien.
- En een afspraak met Nedersaksen, om de samenwerking op het gebied van waterstof te intensiveren, is 

gemaakt. 

Al met al kunnen we concluderen dat we nog goed op koers liggen, maar wel op een ruwe zee.
We hopen op een terugkerende en blijvende gunstige wind. 

Met deze Bestuursrapportage 2022 en de bijbehorende 2e Actualisatie informeren wij u tussentijds over datgene 
wat we hebben gedaan en de financiële stand van zaken alsook over eventuele knelpunten die we tegenkomen. 
Samen met uw Staten zetten we ons ook in de komende onzekere periode in voor een mooi en leefbaar Drenthe. 

Gedeputeerde Staten.
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Leeswijzer

De Bestuursrapportage 2022 is de inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering van het beleid en 
de Begroting 2022 aan Provinciale Staten. In tegenstelling tot de begroting kijkt deze rapportage dus vooral terug 
en bevat het een begrotingsactualisatie voor 2022 en indien van toepassing meerjarig voor 2023 tot en met 2026.

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

Afwijkende beleidsresultaten

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

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

Symbool interpretatie/duiding

 Volgens verwachting/planning

 Aandachtspunt/opletten/vertraging

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

 Afwijking voornamelijk een gevolg van de coronacrisis

Financiële afwijkingen

Per programma worden ook de financiële afwijkingen genoemd. Deze afwijkingen kunnen worden vereffend met 
reserves of van invloed zijn op de vrije bestedingsruimte. Alle financiële afwijkingen zijn verwerkt en toegelicht in 
de 10e begrotingswijziging 2022, horende bij deze bestuursrapportage. 

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

 
Besturen en samenwerken:  
kijkend over  
grenzen heen

Highlights 

Wij zijn gestart met de maandelijkse interne talkshow voor medewerkers Drenthe Nieuws en Actualiteiten (DNA) 
met als doel het versterken van de verbinding onderling, ook in het kader van hybride werken. De verspreiding van 
de Tam Tam draagt bij aan het versterken van het omgevingsbewustzijn van medewerkers.

De Statenwerkgroep ’Veranderende Samenleving’ heeft samen met college en de organisatie gewerkt aan een 
kader Verbindend besturen Provincie Drenthe. Het kader is dynamisch en vormt een hulpmiddel voor PS en GS om 
voor de inrichting van beleids- en besluitvormingsprocessen aan de voorkant goed neer te zetten waar inwoners/
maatschappelijke partners een rol kunnen spelen.

Samen met de Gemeente Assen is er een intensieve lobby opgestart voor het behoud van de Kazerne in Assen.

In juli nodigen wij vanwege de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders 
van de 12 Drentse gemeenten uit voor een bijeenkomst die naast een inhoudelijk deel het karakter van kennis-
maken zal hebben. Voor het afsluitende informele deel van deze bijeenkomst worden ook de waterschappen en de 
VDG uitgenodigd. De bijeenkomst is bedoeld om het gemeenschappelijke gevoel; samen voor Drenthe aan de slag, 
te onderstrepen.

Samen met de twaalf Drentse gemeenten werken we om invulling te geven aan de prestatieafspraken die het Rijk 
wil maken met de provincies op gebied van woningbouw.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• De cursus ‘Politiek actief’, bedoeld om mensen te interesseren en te betrekken bij de politiek, heeft dit voorjaar na een oproep van 

de werkgroep ‘inclusieve staten’ veel belangstelling getrokken. Twee groepen (van 30 mensen) zijn van start gegaan. Gelet op de 
getoonde belangstelling zal de cursus mogelijk jaarlijks worden aangeboden.

• Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is tijdens de Annual Business Meeting in Brugge verkozen tot President van de Noordzeecommissie.
• Aan alle nieuwe bewindspersonen is een felicitatiebrief + Drentse dopper toegestuurd (januari 2022).
• Implementatie Woo: het proces voor passieve openbaarheid is op 1 mei operationeel en alle betrokkenen zijn meegenomen in de 

wijziging. Het afhandelen van alle verzoeken is soepel overgegaan.
• Mede dankzij de inspanningen van de CvdK zijn er in Drenthe diverse asielopvanglocaties gerealiseerd ter ontlasting van de 

urgentie situatie in Ter Apel.
• Mede dankzij de inspanningen van de CvdK heeft het Rijk besloten om de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak 

van ondermijning in Noord-Nederland structureel te maken. 
• Naar aanleiding van de motie ’Niet onder mijn neus’ is samen met de Drentse gemeenten een campagne ontwikkeld om inwoners, 

ondernemers, medewerkers binnen overheden, raadsleden, etc. meer bewust te maken om signalen van drugs criminaliteit te 
herkennen en weten te adresseren.

• Op 11 februari 2022 heeft de CvdK het predicaat Koninklijk uitgereikt aan de Apollo Group B.V. in verband met hun 175-jarig 
bestaan. Daarnaast zijn er door de CvdK diverse Koninklijke Erepenningen uitgereikt in het eerste kwartaal van 2022.

Knelpunten
• Woo actieve openbaarheid gaat aanpassingen van alle betrokken processen vereisen. Daarnaast nemen het aantal, de 

 complexiteit en omvang van Woo-verzoeken snel toe.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

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

  
Beheren en stimuleren van Europese projecten.

Door de late openstelling van de Europese-programma’s verwachten we dat het budget Cofinanciering Europa dit jaar grotendeels 
onbenut zal blijven. De komende maanden proberen we inzichtelijk te maken wat het effect is op de besteding van dit budget en gaan 
we een begrotingswijziging voorbereiden die meegenomen wordt in de 3e actualisatie van de Begroting 2022.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Verhoging bijdrage IPO -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Totaal -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves  

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte 
subsidies

-526.463 -216.168      

Totaal   -526.463 -216.168 0 0 0

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 11.196.605  Baten -19.640

● Realisatie 4.999.835 ● Realisatie -800

Beleidsresultaten

  
 0 1 37 45% 4%
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PROGRAMMA 2

 
Stad en platteland:  
ruimte bieden en  
richting geven

Highlights 

Besluit positieve weigering (stikstof) heeft stand gehouden bij de rechtbank, ondanks ingediende bezwaren. 

Wij hebben een brochure uitgegeven over hoe te handelen in het kader van evenementen in relatie tot de Wet 
natuurbescherming. Daarnaast zijn er in dit kader twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten.

Het afgelopen jaar was het meest succesvolle jaar voor de gemeentelijke stimuleringssubsidies vanuit het 
Binnenstadfonds voor gevelaanpak, verplaatsing en transformatie (Binnenstadfonds 2017). Ook is in het afgelopen 
jaar in alle zeven gemeenten de herinrichting van de openbare ruimte afgerond. Enkele voorbeelden zijn: 
- herinrichting oude centrum in Emmen
- onthulling eerste stadsgravure in Coevorden
- nieuw stadsplein in Assen 
- herinrichting Groenmarkt in Meppel.

De minister heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) provincies gevraagd 
versnellings maatregelen voor 2022 en 2023 in te dienen. Drenthe heeft in afstemming met haar samenwerkende 
partners een voorstel ingediend gericht op maatregelen natuur, water en landbouw.
Met de signalen de we krijgen over de inzet van het NPLG, staan er grote veranderingen in het landelijk gebied op 
stapel. Deze kunnen ook tot veel weerstand leiden bij onze partners in de gebiedsprocessen waardoor er vertraging 
kan ontstaan met betrekking tot grondaankopen, ruilverkaveling en natuurrealisatie en we mogelijk alle middelen 
niet weggezet krijgen. De andere kant is dat er door de keuzes die gemaakt worden en de middelen die vrij komen 
er daarna een versnelling op deze dossiers kan plaatsvinden.

PS hebben naar aanleiding van bodemdaling en funderingsschade in Nieuw-Amsterdam e.o. motie M2021-16 
aangenomen waarin onder andere werd opgeroepen een quick scan uit te voeren waar de funderings problematiek 
in Drenthe zich voordoet of kan gaan voordoen. Dit betreft bodems waarin veenlagen zitten. De quick scan is 
gebaseerd op landelijk beschikbare data (de klimaateffectatlas) en schademeldingen bij KCAF en de gemeenten. 
De quickscan geeft een eerste voorzet waaruit potentiële aandachtsgebieden in de gemeenten Emmen, Borger-
Odoorn, Noordenveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen en Assen zijn geïdentificeerd. Op dit moment is er geen 
betrouwbaar en uniform beeld van de klachten van inwoners en in veel gebieden ontbreekt de kennis van de lokale 
bodem- en funderingstypen. Voor een nadere risico-inventarisatie is meer gedetailleerdere informatie nodig om 
de mogelijke oorzaken van funderingsproblematiek met de bijbehorende mogelijke veroorzaker te kunnen achter-
halen. Naar aanleiding van de quick scan wordt dit thema na de zomer geagendeerd en besproken binnen de VDG. 
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Door inzet van het Herstructureringsfonds zijn het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet om de ruimtelijke kwaliteit 

in de dorpen en steden te verbeteren. Zo zijn er specifieke subsidies verstrekt voor de kernen Beilen, Roden, Coevorden (allen 
HRK Plus) en Zuidlaren (HRK 2017), waarmee gemeenten in staat worden gesteld om belangrijke stappen te zetten in de verdere 
ontwikkeling van de genoemde centra.  

• Inzicht in monitoringsdata voor de wateropgave is verbeterd via dashboard KRW en dashboard grondwaterstanden.
• Ondersteuning onderzoeksproject Agroforestry.
• Geactualiseerde Natuurvisie Drenthe is vastgesteld.
• Inrichting Schoonebekerveld is afgerond.  

Knelpunten
• Vergunningverlening stikstof verder vertraagd na Aerius update in januari.
• Veel handhavingsverzoeken op grond van de Wet natuurbescherming gericht op evenementen.
• In tegenstelling tot de HRK Plus blijft het resultaat van de HRK achter bij de verwachting. In heel 2021 zijn vijf beschikkingen 

afgegeven. In 2022 nog maar één. Om dit jaar toch nog de nodige resultaten te boeken is extra communicatie georganiseerd en is 
een voorstel in de maak om het aanmeldloket langer open te houden. De verwachting is dat daarmee alsnog de nodige projecten 
kunnen worden vlot getrokken en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse kan worden verbeterd.

Uit evaluatie van het in 2016 door 15 boa-werkgevers ondertekende samenwerkingsconvenant “Groene 
Handhaving” is gebleken dat het convenant goed werkt en dat de partijen de samenwerking willen continueren. 
Om die reden is een nieuw convenant opgesteld en worden de bestaande afspraken met alle convenantpartners 
voortgezet. Het convenant verbreedt het formele toezicht van boa’s, zodat zij in geval van samenwerking ook op 
het grondgebied van de samenwerkende partners kunnen controleren en handhaven.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

Status Omschrijving

20.2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

  
Wettelijke taken Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming naar behoren uitgevoerd

- Door veranderd beleid (depositie afkap op 25 km) i.c.m. de update van het rekeninstrument Aerius in januari is vergunningverlening 
verder bemoeilijkt en voor een deel (tijdelijk) onmogelijk geworden. Het wachten is op aanvullende informatie van het Rijk in de 
vorm van een handreiking die toegepast kan worden voor vergunningverlening.

- Er is veel niet ingecalculeerde inzet gepleegd op informatievoorziening over stikstof in relatie tot evenementen en vergunningen. Dit 
als gevolg van meerdere ingediende verzoeken om handhaving tegen het doorgaan van verschillende evenementen.

  
Wettelijke taken Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming naar behoren uitgevoerd

Er is veel niet ingecalculeerde inzet gepleegd op informatievoorziening over soortenbescherming in relatie tot evenementen en 
vergunningen. Dit als gevolg van meerdere ingediende verzoeken om handhaving tegen het doorgaan van verschillende evenementen.

20.2.3.05 Sterke steden en vitale dorpen

  
Verbeterde ruimtelijke kwaliteit door herstructurering en/of transformatie door inzet van het Herstructureringsfonds Ruimtelijke 
Kwaliteit (HRK) door middel van:
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, voor alle Drentse dorpen en steden
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021, voor  Beilen, Coevorden en Roden
- Subsidie centrumontwikkeling Zuidlaren (reservering HRK 2017)

- De HRK 2021 blijft achter bij de verwachtingen. Op het budget 2021 is ruim € 400.000,- overgehouden. In 2022 is tot op heden nog 
maar één subsidie vertrekt. Er lopen meerdere verkennende gesprekken met initiatiefnemers. Om tot een groter resultaat te komen 
met inzet van de HRK 2021 wordt er extra communicatie georganiseerd en blijft het aanmeldloket 3 maanden langer open. De 
verwachting is dat daarmee alsnog de nodige projecten kunnen worden vlot getrokken en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd.

- De subsidies zijn op basis van de HRK PLUS verleend aan gemeenten Beilen, Coevorden en Roden. Er is afstemming met de 
gemeenten over realisatie van de plannen. De gemeenten werken aan de voorbereiding voor realisatie van de plannen. Per 1 oktober 
2022 volgt de eerste voortgangsrapportage.

-  De subsidie ten behoeve van de centrumontwikkeling Zuidlaren is verleend. De verwachting is dat deze conform de planning in 2026 
kan worden vastgesteld.

21.2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof

  
Quick wins uitgevoerd die leiden tot stikstofruimte om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken

In samenwerking met de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe), de landbouwsector en het Ministerie van LNV zijn 
we aan het onderzoeken in hoeverre de KPI-systematiek uit de regeling Duurzame Melkveehouderij ook toegepast kan worden ten 
behoeve van verdere stikstofreductie. De aanvraag ligt bij het Ministerie van LNV om middelen vrij te maken.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Beleidsresultaten

  
 0 5 110

Status Omschrijving

22.2.3.02 In 2022 is de provincie Omgevingswet proof

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

Het zaaksysteem wordt als gepland uitgerold. Met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt getest en geoefend.  Het DSO is 
nog niet stabiel, waardoor ook gewerkt wordt aan tijdelijk alternatieve maatregelen. Dit is niet voorzien in de planning en resources.

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves  

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Lastneming subsidies Bijdrage aan reserve verstrekte 
subsidies

696.249        

Verschuiving budget Realisatie 
NNN

Bijdrage aan reserve voor 
algemene doeleinden

  1.766.741      

Lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte 
subsidies

-526.464 -912.417      

Verschuiving budget Realisatie 
NNN

Bijdrage van reserve voor 
algemene doeleinden

-1.766.741        

Extra inzet Prolander t.b.v. 
Nationaal Programma Landelijk 
Gebied

Bijdrage van reserve natuur-
beleid

-570.000 -1.950.000
     

Totaal   -2.166.956 -1.095.676 0 0 0

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 114.943.905  Baten -41.073.248

● Realisatie 58.041.634 ● Realisatie -18.270.510

50% 44%
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PROGRAMMA 3

 
Regionale economie  
en werkgelegenheid:  
kansen benutten

Highlights

Na een vertraagde start in 2021 maakten we dit jaar een versnelling voor de IT Hub. De bouw van het pand is 
afgerond, het team wordt geworven en de eerste studenten beginnen met de uitvoering van mkb-opdrachten. 
Samen met TVM, Unigarant en onderwijsinstellingen wordt het eerste innovatie lab rondom verkeersveiligheid 
vorm gegeven. Een stichting neemt in 2022 het pand en de activiteiten over, met nog een beetje ondersteunende 
hulp in de vorm van menskracht van ons. We bouwden hard aan de IT Hub met als uitkomst dat deze hub is 
gestart.

De Taskforce Groene Chemie draagt bij aan de begeleiding van het mkb bij de projectontwikkeling en uitwerking 
van businesscases binnen de (groene) chemie en maakindustrie.

De bekendmaking van het project “Van Gogh in Drenthe 2023’ heeft veel enthousiaste reacties losgemaakt. In 
2023 wordt de landelijke Toerismetop in Drenthe georganiseerd. 

Het programma vitale Vakantieparken is goed op stoom gekomen sinds 2020 en alle partners steunen een voorstel 
tot verlenging t/m 2024. Op fietsgebied kunnen we constateren dat meerdere partners aanvragen voor verbetering 
van recreatieve fietspaden in voorbereiding hebben.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen  
• De regeling Digitaliseringsvoucher Drenthe is vastgesteld.
• Bouw IT Hub Hoogeveen is gestart.
• Noord-Nederland verdient circulair.
• 3D Print Kompas Noord-Nederland.
• Uitvoeringsplan Groepensector is opgestart.

Knelpunten  
• Onze ambities op het economisch terrein in 2022 zijn hoog. Tegelijkertijd moeten wij de komende maanden in de uitvoering 

rekening houden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland, het leven met corona en de hoge inflatie 
als gevolg van fors gestegen energie- en voedselprijzen. Deze ontwikkelingen hebben duidelijk effect op de snelheid waarmee 
wij onze economische ambities de komende maanden kunnen waarmaken. Desondanks gaan we met volle kracht verder en blijft 
onze inzet onder de nieuwe omstandigheden gericht op het bevorderen van duurzame werkgelegenheid, het stimuleren van 
pioniersgeest en ondernemerschap en het realiseren van nieuwe kansen en mogelijkheden, waarmee we in de toekomst voorop 
kunnen lopen.  
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

Status Omschrijving

20.3.9.06 Betere Recreatieve ontwikkeling VAM-berg

 
Ontwikkelen en realiseren fase 2, inrichten van het Dak van Drenthe met o.a. wandel- en fietspaden. De uitdaging van fase 2 is om 
in 2022 de recreatieve invulling van het Dak van Drenthe en het middendeel van de vuilstort verder in te richten voor recreatieve 
mogelijkheden, en daarbij rekening te houden met andere koppelkansen.

De recreatieve ontwikkelingen behorende bij fase 2 zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de vuilstort wordt afgedicht. Dat proces 
van afdichting heeft vertraging opgelopen vanwege een methodiek van afdichten. Naar verwachting wordt het afdichten in 2023 
voltooid.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Actualisatie afschrijvingen 2022 71.524

Totaal 71.524 0 0 0 0

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Beschikbaarstelling budgetten IT 
Hub Hoogeveen

Bijdrage van reserve Regio 
Specifiek Pakket

-840.408 -390.612 -112.449 -106.531  

    -840.408 -390.612 -112.449 -106.531 0

Beleidsresultaten

  
 0 1 52

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 14.266.622  Baten -1.738.979

● Realisatie 4.380.126 ● Realisatie -200.315

31% 12%
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PROGRAMMA 4

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Mobiliteit en bereikbaarheid:  
slim en veilig

Highlights

Met het laten vervallen van de laatste COVID-19-maatregelen wordt er hard gewerkt om de reiziger(s) weer met 
het openbaar vervoer te laten reizen. Alle belemmeringen (inclusief het mondkapje) zijn (voorlopig?) afgeschaft.

De uitgangspuntennotitie voor de Fietsagenda is besproken in PS. Tevens is de uitgangspuntennotitie succesvol met 
de Jongerenadviesraad besproken.

In maart is deel B van het Deltaplan Noord-NL opgeleverd. In de MKBA scoorde van de 3 lijnen (Lelylijn, bestaand 
spoor en Nedersaksenlijn) de Nedersaksenlijn het beste.

Successen
• Opening van het dubbele spoor Emmen-Zuid, wat reistijdwinst van 3 minuten heeft opgeleverd voor de stoptrein.
• Definitieve vaststelling Regionaal Mobiliteitsplan 1.0 in alle Drentse colleges als kader voor samenwerking aan de afspraken uit 

het Klimaatakkoord voor Mobiliteit in Drenthe.
• Ingebruikname van 10 waterstofbussen vanuit Emmen.
• Plaatsing en openstelling ‘tweedehands’ fietsbrug over de N34 nabij Klijndijk.

Knelpunten
• Rijksbijdrage in kader beschikbaarstelling TBOV voor het OV houdt eind 2022 op. Dit vormt een knelpunt voor het OV vanaf 2023.
• Gestegen prijzen bij werkzaamheden aan projecten en toename brandstofprijzen als gevolg van o.a. de Oekraïnecrisis.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

Status Omschrijving

21.4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

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

Het bestek voor aanbesteding is voor 80% gereed. De aanbesteding staat op on hold vanwege het ingestelde beroep tegen het 
vastgestelde PIP, waardoor het PIP nog niet onherroepelijk is. Onduidelijk is wanneer de RvS het beroep behandelt.

Onderzoek alternatieven gedeeltelijke verdubbeling N34 inclusief verkeersplein Gieten in MER-studie

Als gevolg van het integraler insteken van het MER-onderzoek en de procedurele stappen die gezet worden in het kader van project-
besluit, lukt het niet om eind 2022 een voorkeursalternatief voor te leggen. De verwachting is dat wij eind 2023 een voorkeurs-
alternatief ter besluitvorming aan de Staten kunnen voorleggen.

  
Voorbereiding van twee veilige oversteken N375 (oversteken bij Berghuizen en Gijsselte).

Alternatieve oplossingen voor Berghuizen zijn in kaart gebracht. Enquête onder bewoners Weerwille, Berghuizen en Koekange is 
uitgezet.  De kosten van de tunnels blijken ruim boven het budget te liggen. Voor de zomervakantie wordt een voorstel aan gemeente-
raad van De Wolden gedaan.

  
Uitvoering omgevingsproces, projectplannen en deelprojecten bereikbaarheidsakkoord N391 en N862

De eerste bijeenkomsten van de focusgroepen hebben plaatsgevonden. Eerste varianten zijn verkend. Verkeersmodel 2030 is gereed. 
De kosten van de maatregelen uit het Bereikbaarheidsakkoord worden opnieuw geraamd (prijspeil 2021). Prijsontwikkelingen vanaf 
2022 en gevolgen voor de projecten zijn nog onzeker.

21.4.6.01 Mobiliteit op maat

   
Realisatie nieuwe carpoolplaats bij Beilen Noord (N381) vanwege capaciteitstekort bestaande carpoolplaats

Op basis van de bezettingscijfers was voor deze carpoolplaats een uitbreiding voorzien. Omdat het gebruik in de coronaperiode lager 
was, is de uitbreiding nog niet gerealiseerd. Op basis van actuele cijfers zal worden bekeken of de uitvoering alsnog op korte termijn 
moet plaatsvinden.

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

Het project is in bouwteamconstructie aanbesteed. Samen met de aannemer is een uitvoeringmethodiek uitgewerkt met minimale 
impact op de omgeving (stikstof). Het bestemmingsplan en onderliggende onderzoeken zijn waar nodig geactualiseerd en voor het 
afronden van de procedure ingediend bij gemeente Tynaarlo. We zijn in afwachting van (definitieve) besluitvorming door de gemeente-
raad van Tynaarlo. Het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan en vergunningen vormt een go/no-go voor realisatie. Mede 
als gevolg van prijsontwikkeling is het budget ontoereikend om de volledige ambitie (stikstof, duurzaam, betrekken MKB) te realiseren.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Status Omschrijving

21.4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

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

Actualisatie provinciaal luchtvaartbeleid is vertraagd vanwege uitgestelde behandeling door Tweede Kamer van de 
Luchtruimherziening en de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota 2020-2050. Dit zijn landelijk relevante dossiers voor de actualisatie.

21.4.11.01 Veilige en beschikbare wegen

  
Groot onderhoud wegen: het vervangen van de deklaag op een aantal trajecten. In totaal wordt 47 km weg en 6,7 km fietspad van 
groot onderhoud voorzien in 2022.

Gezien de gestegen prijzen (asfalt is ongeveer 25% duurder dan vorig jaar) wordt momenteel gekeken wat de gevolgen zijn en welke 
keuzes hierin gemaakt moeten worden.

  
Groot onderhoud kunstwerken: onder meer viaduct de Knijpe, Rheeveld, Anlooergeer en Vriezerbrug.

De onderhoudswerkzaamheden aan de Vriezerbrug worden uitgesteld vanwege de aanleg van een fietstunnel. Vanuit oogpunt van 
verkeershinder en efficiëntie worden de werkzaamheden gecombineerd met de aanleg van de fietstunnel, waarschijnlijk na 2023.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart -13.500 -13.500 -13.500

Actualisatie afschrijvingen 2022 272.022

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis -3.250 -3.250 -3.250

Aanvullend voorbereidingskrediet N34 53.550

Monitoring mobiliteit -140.000 -140.000

Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid -244.800

Totaal -112.778 -140.000 36.800 -16.750 -16.750

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Actualisatie afschrijvingen 2022 Bijdrage aan reserve mobiliteit 2.615.679        

Aanvullend voorbereidings-
krediet N34

Bijdrage van reserve mobiliteit     -53.550    

Emmen-Rheine Bijdrage van reserve mobiliteit -635.000 -310.000      

Totaal   1.980.679 -310.000 -53.550 0 0

Beleidsresultaten

  
 2 7 57

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 81.949.712   Baten -11.536.454

● Realisatie 32.842.821  ● Realisatie -472.418

40% 4%

23



PROGRAMMA 5

 
Klimaat en energie:  
samen doorpakken

Highlights

Op 16 maart is in Lingen (Duitsland) met de provincie Groningen en de deelstaat Nedersaksen afgesproken de 
samenwerking op het gebied van waterstof met Nedersaksen te intensiveren. Deze intentie tot samen werking 
is bestendigd door Olaf Lies (minister van milieu, bouwen, energie- en klimaatbeheersing in de deelstaat 
Nedersaksen) tijdens zijn werkbezoek aan Assen.
 
In het afgelopen jaar is in Drenthe aanzienlijke voortgang geboekt in de realisatie van de bijdrage aan de landelijke 
doelstelling voor de opwekking van hernieuwbare energie. De Drentse bijdrage is 3,45 TWh. Daarvan is inmiddels 
50% gerealiseerd en/of in aanbouw.    
 
De Drentse aanpak om regie op het net te voeren wordt grotendeels overgenomen door de landelijke Werkgroep 
Integraal Programmeren (WIP) die dit in hun handreiking heeft opgenomen. Drenthe werkt op basis hiervan aan 
een eigen plan van aanpak. 
 
Staatssecretaris heeft besluit genomen om voor het einde van 2022 het water dat vrijkomt bij de oliewinning in 
Schoonebeek in Drenthe te gaan injecteren. Wij dringen bij de staatssecretaris aan op een zorgvuldige procedure 
met een goede afweging van alle belangen in het gebied.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• Opening waterstofvulpunt voor vrachtwagens in Emmen.
• Ingebruikname reservecapaciteit (vluchtstrook) van het hoogspanningsnet van het hoog- en middenspanningsstation Emmen-

Weerdinge.
• GS hebben in februari ingestemd met de PIP A37.
• De tweede fase van de communicatiecampagne is gelanceerd met als specifieke doelgroep de huurders in Drenthe.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

Status Omschrijving

20.5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023

  
Stimuleren van en uitvoeren van pilots voor groengas productie

De huidige SDE-subsidies vanuit het Rijk schieten voor een aantal projecten tekort. We leveren inzet richting Rijk om dat te verbe-
teren en faciliteren initiatiefnemers daar waar mogelijk. De tekorten op exploitatie zijn dusdanig dat de provincie de tekortschietende 
regelingen vanuit het Rijk niet kan compenseren.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Beleidsresultaten

  
 0 1 21

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe -600.000

Totaal -600.000 0 0 0 0

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Lastneming subsidies Bijdrage aan reserve verstrekte 
subsidies

4.359.493        

Verschuiving budget Projecten 
Milieu en Energie

Bijdrage aan reserve voor 
algemene doeleinden

  800.000      

Lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte 
subsidies

  -1.195.500 -395.500 -395.500 -395.500

Verschuiving budget Projecten 
Milieu en Energie

Bijdrage van reserve voor 
algemene doeleinden

-800.000        

Totaal   3.559.493 -395.500 -395.500 -395.500 -395.500

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 8.763.047  Baten

● Realisatie 2.180.545 ● Realisatie -410.436

25%
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PROGRAMMA 6

 
Levendig en sociaal:  
gezond, gelukkig  
en veilig

Highlights

CULTUUR

Na een lockdown in de winter is corona steeds minder een rol gaan spelen in de culturele sector. De musea en 
theaters zijn weer open en er mogen weer festivals en evenementen georganiseerd worden. Hoewel de bezoekers 
nog wat achterblijven t.o.v. 2019 verwachten we een mooie (na)zomer tegemoet te gaan.

Het Drents Museum heeft met de tentoonstelling Viva la Frida! in totaal zo’n 132.000 bezoekers weten te trekken, 
ondanks de coronamaatregelen en de lockdown in de winter. Dat is een hele prestatie. Hoogtepunten waren de 
sprankelende opening in het bijzijn van Koningin Maxima en de viering van het feest Dia de Muertos. 

SOCIAAL

Stimuleren van Bewonersparticipatie op leefbaarheid en wonen
In 2022 ligt de focus op de invloed en betrokkenheid van inwoners in hun eigen leefomgeving. We richten ons 
daarbij op het versterken van netwerken, kennisdeling en het opzetten en uitvoeren van diverse regelingen voor 
bewonersinitiatieven. Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan een goed klimaat voor vrijwillige 
inzet en bewonersparticipatie op het gebied van leefbaarheid, cultuur en wonen.

Bevorderen Positieve Gezondheid
Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt Drenthe-breed omarmt door onder andere Drentse gemeenten, 
systeeminstellingen, andere maatschappelijke partners en zorgorganisaties. Het aanjagen van de aanpak Positieve 
Gezondheid, het creëren van bewustwording van de meerwaarde van Positieve Gezondheid en het ontsluiten 
van (data)kennis zijn in 2022 belangrijke focuspunten binnen Positieve Gezondheid. Binnen het provinciale 
thema Inclusie staan de inbedding van inclusie binnen ons beleid, daarmee focus aanbrengen binnen de huidige 
Inclusieagenda en kennisdeling in 2022 centraal. 

Verbeteren van Kansengelijkheid 
In 2022 richten wij ons op het verder verbinden van de Sociale Agenda thema’s armoede en laaggeletterdheid en 
onderwijskwaliteit onder de noemer - Gelijke kansen – waarbij we ons specifiek richten op gelijke kansen voor 
alle Drentse kinderen. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de 
aanpak van gelijke kansen voor kinderen.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Beleidsresultaten

  
 0 0 81

Successen

CULTUUR
• 132.000 mensen hebben de tentoonstelling over Frida Kahlo in het Drents Museum bezocht.
• Culturele Prijs Drenthe 2020 en 2022 uitgereikt aan Daniël Lohues en Siemen Dijkstra.
• Eerste Werelderfgoedspeldjes uitgereikt aan vrijwilligers van de Koloniën van Weldadigheid.

SOCIAAL
Stimuleren van Bewonersparticipatie op leefbaarheid en wonen
• Uitbreiding van Vitale dorpen van 4 naar 8.
• Tientallen adviesgesprekken met bewonersinitiatieven voor nieuwe woonvormen en aanvragen voor de regelingen Podium 

Platteland en Wijk-buurt-dorp initiatieven.
Bevorderen Positieve gezondheid
• Positieve Gezondheid is geïntegreerd in de doelstellingen van het Drentse Zorglandschap en de Drentse Gezondheidstafel. 
• De Adviesraad Toegankelijkheid is operationeel en is aan de slag gegaan met de eerste 4 opdrachten.
Verbeteren Kansengelijkheid
• Samen met het Ministerie van OCW, Drentse gemeenten en onderwijsinstellingen zijn wij de Gelijke Kansen Agenda Drenthe 

gestart. Dit jaar richten wij ons op het uitwerken van een uitvoeringsagenda 2022/2023.

SPORT
• Organisatie WK Superbikes op het TT-circuit.
• Het EK Wegwielrennen 2023 is aan Drenthe toegewezen.  

Knelpunten 

CULTUUR
• Ontwikkelingen met betrekking tot stikstof zijn van invloed op de organisatie van festivals en evenementen.
• Bezoekersaantallen blijven achter t.o.v. 2019.
• Door oorlog in Oekraïne en de inflatie is er sprake van stijgende lasten voor culturele organisaties.

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 26.966.830  Baten -3.676.032 

● Realisatie 19.827.675 ● Realisatie -1.023.320

74% 28%

SPORT 
Het aantal evenementen neemt gelukkig weer toe. Met de organisatie van de WK Superbikes op het TT-circuit is ook voor het circuit 
weer een start gemaakt en kan hopelijk weer een ‘normaal’ seizoen worden gedraaid.
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PROGRAMMA 7

Highlights

Onze organisatie werkt aan een aantal veranderingen om de provincie Drenthe toekomstbestendig te maken. Deze 
organisatieontwikkeling is nodig, want we leven in een sterk veranderende wereld. De maatschappelijke vraag-
stukken die elkaar in een hoog tempo opvolgen worden steeds groter en complexer. Een complexe buitenwereld 
vraagt om een simpele organisatiestructuur. De eerste stap die we zetten is het vormgeven van een structuur-
verandering. Met de structuurwijziging als katalysator verkennen we ondertussen het programma voor het verdere 
ontwikkeltraject (cultuur, werken met heldere opdrachten, doelgericht en koersvast met flexibele samenwerkings-
vormen). 
We werken samen aan de veranderingen. In werksessies met teammanagers en in de Ontwikkelkamer met 
medewerkers zijn veel waardevolle adviezen gegeven. De Ontwikkelkamer is een concept wat we voor deze 
 verandering hebben ontworpen. In deze ruimte geven we transparant met de organisatie de verandering vorm. 
We koersen op een voorgenomen besluit voor het zomerreces over de inrichting van de domeinen, de leidende 
principes van de sturingsfilosofie en de profielschets van de domeinmanagers. Na de zomer gaan we verder met de 
vormgeving van de domeinen en de inzet op de gewenste cultuurverandering.

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen in februari en maart waarin alle maatregelen voor thuiswerken 
zijn opgeheven, is voor het eerst langdurig geëxperimenteerd met echt Hybride werken. Op dit moment wordt 
ervaring opgedaan met de verschillende type werkplekken zoals hybride vergaderruimtes, beeldbelplekken en 
stiltezones. Het is een tijd waarin we met elkaar de nieuwe manier van werken ontdekken en de Drentse lijn 
ontwikkelen.

De provinciale sector bevindt zich in het co-creatieproces voor een nieuwe beleidsrijke cao voor 2022 en verder. 
Onderdeel van de cao is de loonparagraaf. De huidige maatschappelijke ontwikkeling is dat er sprake is van een 
hoge inflatie en prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat deze inflatie als onderdeel van de onderhandelingen van 
de loonparagraaf in de cao wordt meegenomen en tot hogere uitgaven gaat leiden dan waar we rekening mee 
hebben gehouden.

 
Middelen en mensen
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen
• In het voorjaar van 2022 heeft het college het geactualiseerde inkoopbeleid 2022 vastgesteld.  

Knelpunten  
• Op dit moment hebben we in een uiterst krappe arbeidsmarkt moeite om, met name specialistische, functies in te vullen. Er wordt 

hard gewerkt aan passende interventies op korte termijn en aan een strategische analyse op lange termijn om de juiste mede -
werkers nu en in de toekomst te werven.

• Recordmanagementmodule rond informatiebeheer samenwerkingsomgeving is nog niet gerealiseerd, opdracht voor uitvoering 
van eisen/wensen wordt in het tweede kwartaal uitgezet. Deze module is van belang omdat functionaliteiten in deze module 
nodig zijn om informatiebeheer juist uit te kunnen voeren binnen de wettelijke kaders over bewaren en vernietigen.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling

Status Omschrijving

20.7.2.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of 
een statisch archief, ongeacht hun vorm

 
Samenwerkingsomgeving voldoet aan eisen rondom invoering e-depot (geheel van activiteiten voor het duurzaam beheren en 
raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden)

Archiefoplossing wordt in dit jaar in de markt gezet. Inrichting voldoet aan de eisen maar een export/aansluiting op het e-depot moet 
nog gerealiseerd worden.

20.7.3.04 Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening

  
Implementatie van het nieuw financieel systeem en nieuw rekeningschema alsmede de financiële informatievoorziening daaromheen 
ter ondersteuning van de budgethouders

Door het vertrek van belangrijke functionarissen, waaronder de externe projectleider, heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels 
is een nieuwe externe projectleider aangetrokken en is een stuurgroep ingericht en actief. Het project is weer opgestart.

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

  
Realisatie van de jaarschijf 2022 Drentse Digitale Agenda.

De uitvoering van de digitaliseringsagenda krijgt steeds meer vorm. De agenda wordt zowel extern (m.n. economisch) als intern 
(ICT- en data-governance en herijking beleid) opgepakt. Door personele wisselingen en de krapte op de arbeidsmarkt is de uitvoering 
enigszins vertraagd.

  
Herijken van de IT Governance, digitalisering is essentieel voor een professioneel ambtenaar.

Zie toelichting zoals vermeld bij Drentse Digitale Agenda.
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Actualisatie afschrijvingen 2022 1.112.169

Dividend Enexis Holding NV 107.500 -250.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000

Effect Meicirculaire Provinciefonds 9.681.403 15.867.376 21.429.749 17.694.290 5.769.058

Hoger dividend BNG Bank NV 99.158

Indexatie Lonen -1.508.975 -4.126.566 -6.330.739 -8.567.517 -10.795.573

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem -80.000 -261.944 -251.580 -251.580 -251.580

Totaal 9.411.255 11.228.866 13.797.430 7.825.193 -6.328.095

Beleidsresultaten

  
 0 4 25

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 106.836.050  Baten -356.690.353 

● Realisatie 57.383.436 ● Realisatie -224.431.464

63%54%
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PROGRAMMA 8

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

 
Samenwerkingsverbanden  
(kassiersfunctie)

Highlights

Minister Bruins Slot van BZK heeft op 7 maart een bezoek gebracht aan de regio en ging langs voorbeelden van 
projecten die mede door de Regio Deal zijn gestart. Een week later, op 14 maart, brachten kamerleden een werkbe-
zoek aan de regio.   
In de week van 4 april stonden we samen met onze partners uit de regio (o.a. Alfa-college) met een Waterstof 
Tiny House naast de Tweede Kamer. Hier gingen we samen met kamerleden, staatssecretarissen, directies van 
 ministeries in gesprek over waar we aan werken met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Successen
• Inmiddels zijn er 46 projecten gestart om de brede welvaart te versterken in de regio Zuid- en Oost-Drenthe. De voortgangs-

rapportages laten zien dat we op schema liggen, voor een aantal projecten geldt dat er door corona vertraging is opgelopen in de 
uitvoering. De Regio Deal geeft een impuls aan de brede welvaart in de regio.
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Foto: Jarno Kraayvanger

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 12.528.820  Baten  -3.142.250 

● Realisatie 3.656.675  ● Realisatie 0 

 

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Beschikbaarstelling budgetten IT 
Hub Hoogeveen

Bijdrage van reserve Regio 
Specifiek Pakket

-200.000      

    -200.000 0 0 0 0

Beleidsresultaten

  
 0 0 4 29% 0%
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PROGRAMMA 9

 
Investeringsagenda

Highlights

Toekomstbestendig wonen
Met gemeenten werken wij aan de actualisatie van gemeentelijke woonvisies in Drenthe, zodat alle gemeenten 
op basis hiervan kunnen komen tot een eenduidige woningbouwprogrammering, waarop alle partijen zich kunnen 
baseren. Hiermee voorkomen we onnodige vertraging vanwege procedures tot de Raad van State en onduidelijke 
besluitvorming in strijd met het Didam-arrest1. Ook werken we op deze manier aan een goed participatieproces 
met omwonenden en andere belanghebbenden. Eind 2022 verwachten wij dat alle gemeenten de woonvisies 
hebben vastgesteld.

Er wordt door gemeenten volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de provincie biedt om menskracht en 
expertise in te zetten vanuit het Impulsteam Wonen om woningbouwprojecten te versnellen.

Universiteit van het Noorden/Campus Emmen
De Universiteit van het Noorden heeft in de Greenwise campus in Emmen een icoonproject. Vanaf de zomer 2022 
worden in het innovatiecentrum evenementen georganiseerd vooruitlopend op het permanente innovatie centrum. 
Het projectplan voor de toekenning van de subsidie wordt in het vierde kwartaal aan uw Staten voorgelegd, 
 inclusief toelichting op de toekomstplannen. 

Energietransitie
Als gevolg van de door Enexis aangekondigde afnameschaarste wordt onderzocht in hoeverre de Subsidie 
Oplossingen Netcongestie is uit te breiden om te ondersteunen bij situaties die ontstaan als gevolg van deze 
afnameschaarste.

Sport en bewegen
Er is veel enthousiasme over de mogelijke komst van EK Wegwielrennen 2023 naar onze provincie.
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SUCCESSEN & KNELPUNTEN

Successen 

Regiostedenfonds
• De subsidies zijn op basis van het Regiostedenfonds verleend aan gemeente Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. 

Herstructureringsfonds
• De subsidies zijn op basis van de HRK PLUS verleend aan gemeenten Beilen, Coevorden en Roden.

Recreatie en Toerisme
• Uit ANWB-onderzoek is gebleken: onze provincie blijft op recreatief fietsen de nummer 1 van ons land met een 8,5 als waardering.

Energietransitie
• De Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie is op 15 januari van start gegaan.

Knelpunten
• Zorg over investeringsruimte en- bereidheid bij partners in dit (post-corona) tijdperk.
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AFWIJKENDE BELEIDSRESULTATEN

Afwijkende beleidsresultaten per doelstelling 

Status Omschrijving

21.9.07.01 Sterke steden en vitale dorpen

  
Uitvoering subsidieregeling t.b.v. oplossen verpauper(en)de vastgoedsituaties en verbeteren ruimtelijke kwaliteit en bijdragen aan de 
leefbaarheid in de steden en dorpen.

Zie toelichting bij resultaat Verbeterde ruimtelijke kwaliteit door herstructurering en/of transformatie door inzet van het 
Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) door middel van: 
-Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, voor alle Drentse dorpen en steden 
-Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021, voor  Beilen, Coevorden en Roden 
-Subsidie centrumontwikkeling Zuidlaren (reservering HRK 2017)

  
Verbeterde ruimtelijke kwaliteit in Drents dorpen en steden door inzet van subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

Zie toelichting bij resultaat Verbeterde ruimtelijke kwaliteit door herstructurering en/of transformatie door inzet van het 
Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) door middel van: 
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, voor alle Drentse dorpen en steden 
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021, voor  Beilen, Coevorden en Roden 
- Subsidie centrumontwikkeling Zuidlaren (reservering HRK 2017)

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

  
Elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterk burger energie-initiatief.

Zeker in de gebieden waar ook de mensen met een laag inkomen wonen, ontstaan nog weinig initiatieven. In de rest van Drenthe zien 
we mede door de inzet van het Programma Lokale Energie Drenthe wel een groeiend aantal initiatieven. Tevens zien we daar dat de 
lokale initiatieven professioneler worden.

  
Stimuleren en faciliteren gemeenten bij versnellen energie transitie gebouwde omgeving.

Mede door de hoge energieprijzen zijn inwoners zich bewust van de noodzaak tot verduurzaming isoleren. Via een isolatieprogramma 
zetten we in op het ontzorgen van gemeenten en inwoners, met name inwoners met een smalle beurs.

21.9.15.01 Mooie steden en dorpen

  
Stads en dorpsvernieuwing met inzet van het herstructureringsfonds

Zie toelichting bij resultaat Verbeterde ruimtelijke kwaliteit door herstructurering en/of transformatie door inzet van het 
Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit (HRK) door middel van: 
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021, voor alle Drentse dorpen en steden 
- Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021, voor  Beilen, Coevorden en Roden 
- Subsidie centrumontwikkeling Zuidlaren (reservering HRK 2017)
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FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Financiële afwijkingen verrekenen met vrije bestedingsruimte

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof 264.035

Totaal 264.035 0 0 0 0

Financiële afwijkingen verrekenen met reserves 

Omschrijving Verrekening met 2022 2023 2024 2025 2026

Lastneming subsidies Bijdrage aan reserve verstrekte 
subsidies

1.000.000        

Verschuiving budget slimme 
energieoplossingen

Bijdrage aan reserve voor 
algemene doeleinden

  333.333      

Lastneming subsidies Bijdrage van reserve verstrekte 
subsidies

  -75.334 -462.333 -462.333  

Verschuiving budget slimme 
energieoplossingen

Bijdrage van reserve voor 
algemene doeleinden

-333.333        

Totaal   666.667 257.999 -462.333 -462.333 0

Beleidsresultaten

  
 0 6 69

Status Omschrijving

21.9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

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

Voorbereiding van de verbouwing heeft vertraging opgelopen door personele ontwikkelingen en prioriteiten rondom corona. Inmiddels 
zijn de ambities voor de toekomst aan de partners gepresenteerd. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork zal daar eind 2022 meer 
over delen. Verwachting is dat er eind 2022/begin 2023 een plan ligt voor de eerste uitvoeringsfase.

Realisatie t.o.v. budget

 Lasten 41.110.181  Baten -684.816 

● Realisatie 4.955.879 ● Realisatie -92.752

12% 14%
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Meerjarenperspectief

Resultaat

Wij hebben de financiële afwijkingen tot juni en de meest recente ontwikkelingen in het lopende boekjaar geïnventariseerd en 
beoordeeld in hoeverre deze afwijkingen moeten doorwerken in de Begroting 2022 en de nieuwe begroting 2023 tot en met 2026.
Een aantal financiële afwijkingen wordt volgens afspraak vereffend met specifieke bestemmingsreserves. Na de vereffening met 
reserves resteert het resultaat dat ten laste of ten gunste komt van de vrije bestedingsruimte. Voor een nadere detaillering en toelich-
ting van de aanpassingen in de begroting verwijzen wij naar de 10e wijziging van de Begroting 2022.

Mutaties begroting 2022 2023 2024 2025 2026

Baten en Lasten

Saldo baten en lasten (- = nadeel) 11.407.047 8.838.909 12.710.398 6.744.079 -6.840.345

Overhevelingen (- = toevoeging aan saldireserve) 0 0 0 0 0

Vereffenen met overige reserves (- = toevoeging aan reserves) -2.473.012 2.149.957 1.023.832 964.364 395.500

Per saldo, mutatie vrije bestedingsruimte 8.934.035 10.988.866 13.734.230 7.708.443 -6.444.845

In de tabel hieronder vindt u een uitsplitsing van de verschillende onderdelen die betrekking hebben op het resultaat.

  2022 2023 2024 2025 2026

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 2.747.228 5.052.532 3.915.558 2.539.600 5.690.703

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 0 0 -13.500 -13.500 -13.500

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe -600.000 0 0 0 0

Actualisatie afschrijvingen 2022 1.455.714 0 0 0 0

Dividend Enexis Holding NV 107.500 -250.000 -1.050.000 -1.050.000 -1.050.000

Effect Meicirculaire Provinciefonds 9.681.403 15.867.376 21.429.749 17.694.290 5.769.058

Hoger dividend BNG Bank NV 99.158 0 0 0 0

Indexatie Lonen -1.508.975 -4.126.566 -6.330.739 -8.567.517 -10.795.573

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem -80.000 -261.944 -251.580 -251.580 -251.580

Verhoging bijdrage IPO -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof 264.035 0 0 0 0

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 0 0 -3.250 -3.250 -3.250

Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 53.550 0 0

Monitoring mobiliteit -140.000 -140.000 0 0 0

Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid -244.800 0 0 0 0

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte 8.934.035 10.988.866 13.734.230 7.708.443 -6.444.845

Vrije bestedingsruimte na wijziging 11.681.263 16.041.398 17.649.788 10.248.043 -754.142

40



Ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte

In de 10e wijziging van de Begroting 2022 wordt de vrije bestedingsruimte in de jaren 2022 tot en met 2025 per saldo voordelig 
gemuteerd met zo’n € 8.930.000,-- in 2022, € 10.990.000,-- in 2023, € 13.730.000,-- in 2024 en € 7.710.000,-- in 2025. In 2026 
verwachten we een nadelige mutatie van de vrije bestedingsruimte van ongeveer € 6.440.000,--, met als resultaat dat de vrije 
 bestedingsruimte met een negatieve stand van circa € 750.000,-- zal eindigen. Naar verwachting zal deze stand nog veranderen, 
aangezien er momenteel rondom de Contourennota van de minister van BZK met het Rijk gesprekken gevoerd worden over de 
 financiële verhoudingen in de komende tijd en de financiering van de medeoverheden. Daarbij gaat het over de provinciefonds-
uitkering, het eigen belastinggebied van de provincies en meer in het algemeen het uitkeringsstelsel (ook in relatie tot de 
 financiering/dekking van de transitie-opgaven).

De mutaties van de vrije bestedingsruimte worden voor een groot deel verklaard door de volgende ontwikkelingen:
• een aanvullend budget voor de energietransitie in Drenthe van € 600.000,-- (nadeel) bestemd voor de ontwikkeling van water-

stofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten en gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk,
• een actualisatie van de afschrijvingen van € 1.460.000,-- (voordeel) in verband met latere afwikkeling van een aantal investerings-

projecten,
• een bijstelling van het verwachte dividend van Enexis Holding NV omvattende € 110.000,-- (voordeel) in 2022, € 250.000,-- 

(nadeel) in 2023 en € 1.050.000,-- (nadeel) per jaar in de jaren erna. De sterke afname van het geraamde dividend vanaf 2024 
heeft te maken met de verwachtingen die wij hebben omtrent een nieuw dividendbeleid in combinatie met de sterk toenemende 
financieringsbehoefte bij Enexis vanwege de energietransitie. 

• een toename van de algemene uitkering uit het provinciefonds als gevolg van de meicirculaire 2022 betreffende: € 9.680.000,-- in 
2022, € 15.870.000,-- in 2023, € 21.430.000,-- in 2024, € 17.690.000,-- in 2025 en € 5.770.000,-- in 2026. Voor de jaren 2022 tot 
en met 2025 is de verklaring vooral toepassing van de normeringssystematiek bij het provinciefonds en de compensatie voor de 
derving van opcenten MRB door de vrijstelling van elektrische voertuigen.  
Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus 
van in totaal € 1 miljard bovenop de stand van de Miljoenennota 2022. Daarover vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en 
prijsontwikkeling. Als gevolg hiervan is er voor alle jaren tot en met 2025 sprake van een jaar-op-jaar opwaartse bijstelling van het 
accres. De uitkering uit het provinciefonds stijgt “trap-op” mee met de stijgende rijksuitgaven. In 2026 is er ten opzichte van het 
in de septembercirculaire opgenomen totaal cumulatief accres in dat jaar een stijging: zowel vanwege de plus van € 1 miljard uit 
het Coalitieakkoord als vanwege de loon en prijsbijstelling. Maar ten opzichte van 2025 is er in 2026 sprake van een neerwaartse 
bijstelling van het accres doordat het accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van € 1 miljard ten opzichte van de stand bij 
Miljoenennota 2022. Daar komt dan nog het wegvallen van de compensatie wegens derving van opcenten MRB voor vrijgestelde 
elektrische voertuigen bij. 

Daarnaast hebben wij in de begroting nog rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen die een substantiële aanpassing van 
de kostenramingen noodzakelijk maken:
• een meerjarige loonindexering gebaseerd op de concept CAO 2022-2023 en de CEP-index loonvoet sector overheid (vanaf 2024) 

van € 1.510.000,-- in 2022, € 4.130.000,-- in 2023, € 6.330.000,-- in 2024, € 8.570.000,-- in 2025 en € 10.800.000,-- in 2026, 
• het project Nieuw financieel bedrijfsinformatiesysteem (implementatie, licentiekosten en afschrijving) zijnde € 80.000,-- in 2022, 

€ 260.000,-- in 2023 en € 250.000,-- in de jaren erna, 
• een structurele verhoging van de bijdrage aan het IPO van € 100.000,-- per jaar,
• incidenteel budget Monitoring mobiliteit in 2022 en 2023 van € 140.000,-- per jaar 
• de voortzetting van het traject Sociale veiligheid spoor Zwolle-Coevorden-Emmen in 2022 (circa € 240.000,-- in 2022). 

Tot slot hebben wij in de jaren 2022 en 2024 nog een aantal posten die de vrije bestedingsruimte voordelig hebben beïnvloed.  
Het gaat om: 
• hoger verwacht dividend van BNG Bank in 2022 van circa  € 100.000,--, 
• vrijval van een deel van het budget Waterstof van € 260.000,-- in 2022 in verband met een te hoge overheveling in 2021,
• een eenmalig voordeel op het project N34 van € 50.000,-- in 2024.
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Mutaties in baten en lasten die worden vereffend met reserves

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

Onttrekking aan de reserve 2022 2023 2024 2025 2026

Bijdrage van reserve Regio Specifiek Pakket          

Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen -1.040.408 -390.612 -112.449 -106.531 0

Bijdrage van reserve natuurbeleid          

Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied -570.000 -1.950.000 0 0 0

Bijdrage van reserve verstrekte subsidies          

Lastneming subsidies -1.052.927 -2.399.419 -857.833 -857.833 -395.500

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden          

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN 
en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022

-2.566.741 0 0 0 0

Verschuiving budget slimme energieoplossingen -333.333 0 0 0 0

Bijdrage van reserve mobiliteit          

Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 -53.550 0 0

Emmen-Rheine -635.000 -310.000 0 0 0

Totaal onttrekking aan de reserve -6.198.409 -5.050.031 -1.023.832 -964.364 -395.500

Storting in de reserve 2022 2023 2024 2025 2026

Bijdrage aan reserve verstrekte subsidies          

Lastneming subsidies 6.055.742 0 0 0 0

Bijdrage aan reserve voor algemene doeleinden          

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN 
en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022

0 2.566.741 0 0 0

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 0 333.333 0 0 0

Bijdrage aan reserve mobiliteit          

Actualisatie afschrijvingen 2022 2.615.679 0 0 0 0

Totaal storting in de reserve 8.671.421 2.900.074 0 0 0

Ontwikkeling liquiditeit

De liquiditeitspositie van de provincie is onveranderd voldoende voor het nakomen van alle verplichtingen op korte termijn. In de 
Begroting 2023 zal een volledig beeld van de verwachte liquiditeitspositie en financieringsbehoefte voor de komende jaren worden 
opgenomen.
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Dit voorstel bestaat uit een viertal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk: 
 
1. Mutaties ten laste of ten gunste van de Vrije bestedingsruimte. 
2. Overhevelingen. Onder deze categorie vallen de wijzigingen waarbij budget van het ene jaar wordt 
overgeheveld naar het jaar daarop. Dit kan als zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor 
de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl 
hiervoor in dat jaar geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn. 
3. Overige reservemutaties. Dit zijn begrotingswijzigingen waarbij er een toevoeging aan of 
onttrekking uit de reserve plaats vindt. 
4. Technische wijzigingen. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen en wijzigingen door verschuiving 
van budget tussen programma's of beleidsopgaven, die niet onder de bovenstaande categorieën 
vallen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat en zijn soms technisch van aard om 
aan regelgeving te voldoen. 
 
Aan het einde van dit voorstel vindt u de lijst met voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten. 
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01. Mutaties vrije bestedingsruimte 
 2022 2023 2024 2025 

Vrije bestedingsruimte voor wijziging 2.747.228 5.052.532 3.915.558 2.539.600 

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 0 0 -13.500 -13.500 

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe -600.000 0 0 0 

Actualisatie afschrijvingen 2022 1.455.714 0 0 0 

Dividend Enexis Holding NV 107.500 -250.000 -1.050.000 -1.050.000 

Effect Meicirculaire Provinciefonds 9.681.403 15.867.376 21.429.749 17.694.290 

Hoger dividend BNG Bank NV 99.158 0 0 0 

Indexatie lonen -1.508.975 -4.126.566 -6.330.739 -8.567.517 

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem -80.000 -261.944 -251.580 -251.580 

Verhoging bijdrage IPO -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof 264.035 0 0 0 

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 0 0 -3.250 -3.250 

VV Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 53.550 0 

VV Monitoring mobiliteit -140.000 -140.000 0 0 

VV Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid -244.800 0 0 0 

Totaal mutaties vrije bestedingsruimte 8.934.035 10.988.866 13.734.230 7.708.443 

Vrije bestedingsruimte na wijziging 11.681.263 16.041.398 17.649.788 10.248.043 

 
Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 

Het aanvankelijke budget van € 750.000,-- is gebaseerd op de realisatie van de verkeersbrug Groote Diep (N373) en project 
brug Noordma (N386). Aan de hand van de besteksraming bleek dat de brug over de Oostermoersevaart significant groter is 
dan de brug Groote Diep. De brug over de Oostermoersevaart ligt in de bebouwde kom, bij de werkzaamheden voor de 
vervanging moet rekening gehouden worden met de bebouwing die dicht bij de werklocatie staat. Omwille van een zo kort 
mogelijke bouwtijd is voor een bouwteam als contractvorm gekozen, wat ook kostenverhogend werkt. Tot slot is ook hier sprake 
van enorme prijsstijgingen. Materialen, brandstof en energie zijn veel duurder geworden sinds de eerste raming voor dit project. 
Wij stellen voor het krediet te verhogen met € 1.080.000,-- en dit krediet ten laste te brengen van het vervangingskrediet 
kunstwerken. Het effect op de exploitatie verloopt via afschrijvingskosten. 
De afschrijvingskosten behorende bij het vervangingskrediet 2026-2030, die gaan lopen vanaf 2031, verschuiven nu deels naar 
voren en starten in 2024. 
           Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

4.11 Instandhouden en 
beheren van onze fysieke 
infrastructuur 

4.11.02 Veilige en beschikbare 
vaarwegen 

Lasten S Kapitaallasten 0 0 13.500 13.500 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

0 0 -13.500 -13.500 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Aanvullende middelen energietransitie Drenthe 

Conform Statenstuk "aanvullende middelen energietransitie Drenthe' stellen wij aan uw Staten voor om een aanvullend budget 
van € 600.000,-- ter beschikking te stellen voor de energietransitie in Drenthe. Het extra budget wordt ingezet voor de 
ontwikkeling van waterstofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten en gebiedsgerichte innovaties van het 
elektriciteitsnetwerk. Hiermee wil het college de energietransitie versnellen en anticiperen op verdere stijging van de 
energieprijzen. 
           Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen 
bedraagt 14% in 2020 en 16% 
in 2023 

Lasten S Inkoop 600.000 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-600.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Actualisatie afschrijvingen 2022 

Bij de verantwoording van de Jaarrekening 2021 waren een aantal investeringsprojecten nog niet afgewikkeld. Deze zijn 
doorgeschoven naar latere jaren, waardoor de afschrijvingskosten in latere jaren ontstaan. Hierdoor ontstaat er een voordeel in 
de afschrijvingskosten in 2022. Een deel van het voordeel (€ 2.615.679,--) wordt verrekend met de Reserve Mobiliteit.  
Wij stellen voor om de rest van het voordeel (€ 1.455.714,--) terug te laten vloeien naar de vrije bestedingsruimte. 
           Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

3.10 Een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat 

3.10.01 Drenthe is dé MKB 
provincie 

Lasten S Kapitaallasten 3.476 0 0 0 

3.8 Vrijetijdseconomie 
stimuleren 

3.8.02 Drenthe heeft een 
onderscheidend en veelzijdig 
toeristisch recreatief aanbod 

Lasten S Kapitaallasten -75.000 0 0 0 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

4.11 Instandhouden en 
beheren van onze fysieke 
infrastructuur 

4.11.02 Veilige en beschikbare 
vaarwegen 

Lasten S Kapitaallasten -185.894 0 0 0 

4.5 Toegankelijke en veilige 
bereikbaarheid 

4.5.01 Toegankelijke en veilige 
bereikbaarheid 

Lasten S Kapitaallasten -2.701.807 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

2.615.679 0 0 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

1.455.714 0 0 0 

7.4 Bedrijfsvoering 
Informatievoorziening en 
Automatisering 

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

Lasten S Kapitaallasten -1.063.284 0 0 0 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire 
zaken en Huisvesting 

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

Lasten S Kapitaallasten -48.884 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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       Dividend Enexis Holding NV 

Het Jaarverslag 2021 van Enexis Holding NV is verschenen. De nettowinst bedroeg in 2021 € 199 miljoen, € 91 miljoen meer 
dan in 2020. De stijging wordt voornamelijk verklaard doordat met ingang van 2021 de stijging van de inkoopkosten TenneT in 
hetzelfde jaar in de omzet wordt vergoed. De totale omzet kwam in 2021 uit op € 1.634 miljoen, € 118 miljoen hoger dan in 
2020.  
Ook in 2021 heeft de coronacrisis geen materiële impact gehad op het financieel resultaat van Enexis. De omzet is immers 
grotendeels gebaseerd op capaciteitstarieven en daarmee ongevoelig voor schommelingen in gebruik.  
Aan de aandeelhouders is een dividend uitgekeerd van € 99 miljoen, gebaseerd op 50% van de winst uit gewone 
bedrijfsvoering na belastingen. Voor Drenthe betekent dit een uitkering van ca. € 2,36 miljoen, ruim € 107.500,-- meer dan 
begroot. We stellen voor de hogere opbrengsten toe te voegen aan de vrije bestedingsruimte voor 2022.  
 
Voor de jaren 2023 en verder worden de begrote dividendopbrengsten neerwaarts bijgesteld. Basis voor de bijstelling zijn 
doorrekeningen en verwachtingen van Enexis, met name voortvloeiend uit de grote investeringsopgaven waar Enexis in het 
kader van de energietransitie voor staat. Voorts spelen o.a. het nieuw te vormen dividendbeleid een rol, de verkoop van 
dochteronderneming Fudura B.V. en de bijdrage die zij had in de winst van Enexis een rol bij de totstandkoming van de winst- 
c.q. dividendverwachtingen. Voor het jaar 2023 wordt het dividend afgeraamd met € 250.000,-- tot € 2 miljoen, voor de jaren 
2024 en verder met € 1,05 miljoen tot € 1,2 miljoen. Wij stellen voor deze lagere opbrengsten ten laste van de vrije 
bestedingsruimte van 2023 en verder te brengen. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.01 Beheer van relevante 
provinciale deelnemingen 

Baten S Dividend -107.500 250.000 1.050.000 1.050.000 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

107.500 -250.000 -1.050.000 -1.050.000 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Effect Meicirculaire Provinciefonds 

Algemene uitkering 
De Meicirculaire Provinciefonds 2022 heeft een financieel effect voor de provincie Drenthe. In deze circulaire is een nieuwe 
accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het 
Coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek 
toegepast. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van in totaal 1 miljard euro bovenop de stand Miljoenennota 2022. 
Daarover vindt nog wel indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. Als gevolg hiervan is er voor alle jaren tot en met 
2025 sprake van een jaar-op-jaar opwaartse bijstelling van het accres. In 2026 vlakt het effect sterk af door de “bevriezing”. 
 
Tegenover de bate moet de vrije bestedingsruimte met eenzelfde bedrag worden verhoogd. 
 
Ook heeft het Rijk de algemene uitkering over 2022 licht verhoogd in verband met een tegemoetkoming in de kosten van het 
ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken die de Wet bodembescherming toekent aan bevoegde 
gezagen. Voor Drenthe komt het neer op een bijdrage van € 140.587,--. Wij stellen voor deze bijdrage in 2022 toe te voegen 
aan het budget Bodemkwaliteitsbeheer in programma 2. 
 
DU RES en Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
Tot slot heeft het Rijk via de circulaire twee decentralisatie uitkeringen aan ons toegekend. 
 
Voor de ondersteuning van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor drie jaar tot eind 
2021. Voor de resterende periode in 2022 heeft het kabinet aanvullend budget beschikbaar gesteld. Voor Drenthe betekent dit 
in 2022 een DU van € 418.894,-- voor de RES. 
 
Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten is van de toekomstige uitvoeringsmiddelen  
€ 5,670 miljoen naar 2022 verschoven. Deze € 5,670 miljoen wordt aan de provincies uitgekeerd via een decentralisatie-
uitkering. Voor Drenthe betekent dit in 2022 een DU van € 238.140,-- voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. 
 
Wij stellen voor om de bestaande budgetten voor projecten Milieu en Energie in programma 5 te verhogen met € 418.894,-- 
respectievelijk met € 238.140,--. 
           Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
2.6 De bodem en ondergrond 
worden zo beheerd en benut 
dat deze ook voor volgende 
generaties hun culturele, 
ecologische en economische 
kracht behouden 

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

Lasten S Inkoop 140.587 0 0 0 

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen 
bedraagt 14% in 2020 en 16% 
in 2023 

Lasten I Inkoop 657.034 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Baten I Ontv.subsidie
s 

-657.034 0 0 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Baten S Ontv.subsidie
s 

-9.821.990 -15.867.376 -21.429.749 -17.694.290 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

9.681.403 15.867.376 21.429.749 17.694.290 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Hoger dividend BNG Bank NV 

De dividendopbrengsten uit onze deelneming BNG Bank NV bedroegen in 2022 € 200.070,--, over het boekjaar 2021. Dit is  
€ 99.158,-- hoger dan geraamd. We stellen voor de hogere opbrengsten toe te voegen aan de vrije bestedingsruimte. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.01 Beheer van relevante 
provinciale deelnemingen 

Baten S Dividend -99.158 0 0 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

99.158 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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       Indexatie lonen 

In de meerjarenbegroting worden de lonen tot op heden niet geïndexeerd maar verhoogd op het moment dat een nieuwe CAO 
is afgesloten. Dat achten we niet langer wenselijk. Wij stellen voor om met uitzondering van de jaren 2022 en 2023 een 
loonindexering door te voeren gebaseerd op de CEP-index loonvoet sector overheid die eveneens wordt gehanteerd in de 
recent verschenen meicirculaire 2022. De jaren 2022 en 2023 indexeren wij op basis van de concept CAO voor beide jaren.  
Dit betekent een stijging van de loonkosten van € 1.508.975,-- in 2022 oplopend tot € 10.795.573,-- in 2026. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.7 Bedrijfsvoering Personele 
inzet 

7.7.02 Inzet ondersteunend 
personeel 

Lasten S Lonen 567.103 1.550.846 2.379.218 3.219.844 

7.7 Bedrijfsvoering Personele 
inzet 

7.7.01 Directe personele inzet Lasten S Lonen 941.872 2.575.720 3.951.521 5.347.673 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-1.508.975 -4.126.566 -6.330.739 -8.567.517 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem 

De provincie stapt over op een nieuw financieel bedrijfsinformatiesysteem. Hiervoor heeft u in 2017 een krediet beschikbaar 
gesteld van € 514.630,--. Door het vertrek van belangrijke functionarissen heeft het project vertraging op gelopen. 
De kosten van heroriëntatie en implementatie worden nu geraamd op € 1.158.640,--. Daarom vragen wij u het krediet te 
verhogen met € 644.010,--.  
 
Voor de implementatie vragen we een extra inhuurbudget van € 160.000,-- (€ 80.000,-- in 2022 en € 80.000,-- in 2023). De 
implementatie zal grotendeels met vaste medewerkers gerealiseerd worden. De inhuurkrachten zullen worden ingezet om de 
structurele werkzaamheden op te vangen. 
 
Over het oude en het nieuwe systeem dienen in 2023 beheer en licentiekosten te worden betaald. In 2023 worden de extra 
kosten geschat op € 181.944.--.  Vanaf 2024 worden de extra kosten voor het nieuwe systeem geschat op € 90.578,--. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.4 Bedrijfsvoering 
Informatievoorziening en 
Automatisering 

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

Lasten S Kapitaallasten 0 0 161.002 161.002 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-80.000 -261.944 -251.580 -251.580 

7.3 Bedrijfsvoering Financiën 
en Control 

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

Lasten S Inkoop 80.000 80.000 0 0 

7.4 Bedrijfsvoering 
Informatievoorziening en 
Automatisering 

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

Lasten S Inkoop 0 181.944 90.578 90.578 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Verhoging bijdrage IPO 

Wij stellen voor de deelnemersbijdrage van het IPO met € 100.000,-- op te hogen in verband met doorberekening van de 
diverse gestegen kosten. 
           Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

1.4 Versterking kwaliteit eigen 
openbaar bestuur 

1.4.02 Nieuwe en passende 
regionale samenwerking voor 
maatschappelijke opgaven 

Lasten S Subsidie 100.000 100.000 100.000 100.000 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof 

Uit een nadere analyse is gebleken dat we binnen de Investeringsagenda Plus per saldo € 264.035,-- te veel hebben 
overgeheveld naar 2022. Om dit te herstellen stellen wij voor het budget Waterstof met € 264.035,-- te verlagen ten gunste van 
de vrije bestedingsruimte. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

264.035 0 0 0 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

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

Lasten I Subsidie -264.035 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 

De sluisdeuren Oranjesluis zijn aan het einde van de levensduur, gerepareerd, maar in slechte staat en aan vervanging toe.  
De vervangingskosten worden geraamd op € 260.000,--. In 2011 is een vervangingskrediet kunstwerken van circa € 14 miljoen 
beschikbaar gesteld. In dit krediet was rekening gehouden met het vervangen van de benedendeuren Oranjesluis. Op basis van 
de geplande afronding van de werkzaamheden in 2023 verschuiven de aan dit project toe te rekenen afschrijvingslasten  
(€ 3.250,--) een aantal jaren naar voren. De afschrijvingstermijn is 80 jaar. 
           Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

4.11 Instandhouden en 
beheren van onze fysieke 
infrastructuur 

4.11.02 Veilige en beschikbare 
vaarwegen 

Lasten S Kapitaallasten 0 0 3.250 3.250 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

0 0 -3.250 -3.250 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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VV Aanvullend voorbereidingskrediet N34 

Voor de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 en de aanpak van het verkeersplein Gieten wordt een MER-onderzoek 
uitgevoerd. 
Er is een voorbereidingskrediet van € 1.622.947,-- beschikbaar gesteld. Dit blijkt onvoldoende te zijn om de huidige fase te 
kunnen afronden en om een voorkeursalternatief voor te leggen. Dit is een gevolg van de actualisatie van de begroting van het 
project, de verbreding van het MER-onderzoek en het volgen van de projectbesluitprocedure, de hiermee samenhangende 
uitloop in de planning. Vandaar dat wij via deze Bestuursrapportage 2022 voorstellen om het projectbudget te verhogen met  
€ 1.071.000,--. 
Wij stellen voor dit te dekken uit het voor knooppunt Gieten gereserveerde investeringskrediet. Dit leidt tot een verschuiving van 
de kapitaallasten. Doordat in 2021 bij het omzetten van de Reserve IVV naar de Reserve mobiliteit is bepaald dat afschrijvingen 
die met de Reserve IVV werden verrekend tot en met 2024 worden verrekend met de Reserve mobiliteit. Dit leidt in 2024 tot 
een eenmalig voordeel van € 53.550,--. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

0 0 -53.550 0 

7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

0 0 53.550 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

VV Monitoring mobiliteit 

Binnen het mobiliteitsdomein zijn data in toenemende mate beschikbaar. Dit geldt zowel voor eigen data van de provincie, maar 
ook bij partners als Rijkswaterstaat (RWS), OV-bureau, gemeenten en Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). De data zijn 
echter versnipperd beschikbaar, lastig te koppelen en matig toegankelijk. Daarom is het Datahuis van de provincie Drenthe 
gevraagd een Plan van Aanpak op te stellen om alle mobiliteitsgegevens centraal op te slaan en beschikbaar te stellen.  
Op deze wijze kunnen we de data achter en bij diverse ambities (bijvoorbeeld 20% meer fietskilometers) ontsluiten en bruikbaar 
maken. Digitalisering is niet alleen noodzaak; het biedt daarnaast ook nog eens kansen op een andere wijze tot nieuwe 
inzichten te komen. Daarom stellen we voor om hier voor de jaren 2022 en 2023 € 140.000,-- beschikbaar te stellen en dit te 
dekken uit de vrije bestedingsruimte. 
           Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
4.10 Kerntaken onderzoek en 
samenwerking 

4.10.01 Kerntaken onderzoek 
en samenwerking 

Lasten S Inkoop 140.000 140.000 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-140.000 -140.000 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

VV Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid 

Sociale veiligheid is in de trein tussen Zwolle en Emmen al langere tijd een issue. In 2021 heeft Arriva vliegende teams laten 
meelopen en is de stationscontrole opgevoerd. De bijdrage van de provincie Drenthe hieraan was in 2021 € 244.800,--.  
Ook in 2022 is het nodig om met de vliegende teams en perroncontroles te blijven werken om de sociale veiligheid te 
waarborgen. De eerste maanden van 2022 laten een wisselend beeld zien, maar opgeteld lijkt sprake van een lichte stijging van 
het aantal incidenten. (Ten opzichte van het najaar 2021 wel een daling, toen lag er een voorlopige absolute piek van het aantal 
incidenten.) 
In de tussentijd zijn er gesprekken geweest met het Rijk over een structurele bijdrage. Dit heeft tot op heden niet tot een 
oplossing geleid. Omdat de middelen medio dit jaar op zijn, is het noodzakelijk dat in 2022 in de sociale veiligheid op het spoor 
geïnvesteerd wordt. Dit doen we niet alleen maar samen met de provincie Overijssel. 
           Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
4.8 Adequaat openbaar 
vervoernetwerk 

4.8.01 Adequaat openbaar 
vervoernetwerk 

Lasten S Subsidie 244.800 0 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 
7.1 Een duurzaam sluitende 
provinciale begroting 

7.1.02 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Lasten S Onvoorzien/st
elpost 

-244.800 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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02. Overhevelingen 
In deze rapportage worden geen voorstellen tot overhevelingen gedaan. 
 
 
  



12 
 

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

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden     

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie 
NNN en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

-2.566.741 0 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen -333.333 0 0 0 

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket     

Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen -1.040.408 -390.612 -112.449 -106.531 

Bijdrage van reserve natuurbeleid     

Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied -570.000 -1.950.000 0 0 

Bijdrage van reserve verstrekte subsidies     

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie 
NNN en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

0 -1.967.083 -857.833 -857.833 

Lastneming Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)-
subsidies 

-1.052.927 -432.336 0 0 

Bijdrage van Reserve mobiliteit     

VV Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 -53.550 0 

VV Emmen-Rheine -635.000 -310.000 0 0 

Totaal Onttrekking aan de reserve -6.198.409 -5.050.031 -1.023.832 -964.364 
     

Storting in de reserve 2022 2023 2024 2025 

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden     

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie 
NNN en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

0 2.566.741 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 0 333.333 0 0 

Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies     

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie 
NNN en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

6.055.742 0 0 0 

Bijdrage aan Reserve mobiliteit     

Actualisatie afschrijvingen 2022 2.615.679 0 0 0 

Totaal Storting in de reserve 8.671.421 2.900.074 0 0 
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Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen 

In 2021 en 2022 hebben wij via Statenstuk 2021-2 en 2022-55 aan uw Staten voorgesteld in totaal € 1.650.000,-- te storten de 
Reserve RSP t.b.v. het project IT Hub Hoogeveen. Op dit moment wordt het project afgerond en overgedragen aan de 
Stichting IT Hub. Via deze begrotingswijziging worden de gereserveerde middelen weer beschikbaar gesteld. Daarnaast ramen 
wij ook de bijdrage van de gemeente Hoogeveen van in totaal € 1.000.000,--. De na deze wijziging beschikbare middelen 
worden ingezet als subsidie aan de Stichting voor de aanschaf van het pand en als boekjaarsubsidies t/m het jaar 2025. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-1.040.408 -390.612 -112.449 -106.531 

Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie) 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

8.2 Samenwerkingsverbanden 8.2.04 Goede uitvoering van 
financiële acties voortvloeiend 
uit de besluiten van de 
stuurgroep IT-hub 

Lasten I Subsidie 1.420.000 660.000 190.000 180.000 

8.2 Samenwerkingsverbanden 8.2.04 Goede uitvoering van 
financiële acties voortvloeiend 
uit de besluiten van de 
stuurgroep IT-hub 

Baten I Ontv. 
bijdragen 

-579.592 -269.388 -77.551 -73.469 

8.2 Samenwerkingsverbanden 8.2.01 Goede uitvoering van 
financiële acties voortvloeiend 
uit de besluiten van de 
stuurgroep Regiodeal Zuid en 
Oost Drenthe 

Lasten I Inkoop 200.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied 

In de afgelopen maanden is Prolander geconfronteerd met een serieus aandachtspunt. De vraag aan Prolander om voor de 
provincie personele inzet te leveren voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is omvangrijk, 
alsmede de (voorgezette) inzet voor de uitvoering van het Programma Natuur. Tegelijkertijd zorgt de krapte op de arbeidsmarkt 
in toenemende mate voor spanning bij Prolander om ook succesvol te kunnen werven om deze extra vraag aan te kunnen. 
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming rondom het NPLG stellen wij voor om de benodigde 16 fte die geworven gaat 
worden door Prolander, tijdelijk te dekken vanuit de reserve Natuur. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 570.000,-- en 
voor 2023 om een bedrag van € 1.950.000,--. Als de middelen van het NPLG worden verstrekt zal de reserve natuur weer met 
deze bedragen worden aangevuld. 
           Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.05 Uitvoering Programma 
Natuurlijk Platteland 

Lasten I Subsidie 570.000 1.950.000 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-570.000 -1.950.000 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

Lastneming grote projectsubsidies 
In de eerste helft van 2022 hebben wij voor vijf projecten een grote meerjarige incidentele projectsubsidie verleend. Het gaat 
om de projecten Inrichting gebied De Branden (€ 1.766.741,--), Rentekorting Energiebespaarlening (€ 1.600.000,--), uitvoering 
centrumontwikkeling Zuidlaren (€ 1.000.000,--), Gebiedsfonds Drentse Monden (€ 2.384.333,--) en Gebiedsfonds Oostermoer 
Gemeente Aa en Hunze (€ 1.670.667,--). In deze begrotingswijziging zijn alle financiële gevolgen van deze besluiten verwerkt 
om te voldoen aan de begrotingsregels van de Commissie BBV. 
 
Verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten milieu en energie van 2023 naar 2022 
Conform de subsidielastnemingregels dient in het jaar van beschikken de toekomstige subsidielast in de Reserve Verstrekte 
subsidies te worden gestort. Voor de projecten Inrichting gebied De Branden en Rentekorting Energiebespaarlening is het 
begrote bedrag in 2022 niet voldoende om deze stortingen te kunnen doen. De hiervoor beschikbare budgetten zijn in de 
meerjarenraming opgenomen voor de jaren 2023 en 2024. Om deze reden stellen we aan uw Staten voor om voor beide 
projecten respectievelijk € 1.766.741,-- en € 800.000,-- aan de Reserve voor algemene doeleinden te onttrekken en de 
budgetten Realisatie NNN en Projecten milieu en energie incidenteel te verhogen. Omdat het hierbij slechts gaat om een 
verschuiving van het beschikbare budget van het jaar 2023 naar 2022 stellen wij tegelijk voor om in 2023 de budgetten 
Realisatie NNN en Projecten milieu en energie met € 1.766.741,--, respectievelijk € 800.000,-- te verlagen en het totaalbedrag 
€ 2.566.741,-- te storten in de Reserve voor algemene doeleinden. 
 
Aanvullen Reserve verstrekte subsidies. 
Uit de ingediende subsidie aanvragen m.b.t. projecten Inrichting De Branden, Rentekorting Energiebespaarlening, uitvoering 
centrumontwikkeling Zuidlaren, Gebiedsfonds Drentse Monden en Gebiedsfonds Oostermoer Gemeente Aa en Hunze blijkt dat 
de verleende subsidie grotendeels in het jaar 2023 en verder zal worden besteed. De toekomstige subsidielasten bedragen 
voor de vijf projecten: € 696.249,--, € 800.000,-- (€ 1.350.000,-- minus € 550.000,-- is verwerkt in de 1e actualisatie 2022),  
€ 1.000.000,--, € 2.145.890,-- en € 1.413.603,--. Via deze begrotingswijziging stellen wij voor de beschikbare budgetten voor 
deze projecten incidenteel in 2022 te verlagen en in totaal € 6.055.742,-- te storten in de Reserve verstrekte subsidies. Tegelijk 
stellen wij uw Staten voor € 1.967.083,-- in 2023 , € 857.833,-- in 2024 en 2025 en € 395.500,-- in 2026 t/m 2030 en  
€ 395.493,-- in 2031 aan de reserve te onttrekken en in de betreffende programma’s beschikbaar te stellen voor de dekking 
van de toekomstige subsidielasten. 
           Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.04 Realisatie 
Natuurnetwerk Nederland 

Lasten I Inkoop 1.070.492 -1.070.492 0 0 

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen 
bedraagt 14% in 2020 en 16% 
in 2023 

Lasten I Subsidie -3.559.493 395.500 395.500 395.500 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

6.055.742 2.566.741 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-2.566.741 -1.967.083 -857.833 -857.833 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

9.15 Investeringagenda 2016-
2019 

9.15.01 Mooie steden en 
dorpen 

Lasten I Subsidie -1.000.000 75.334 462.333 462.333 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Lastneming subsidies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

In de jaarrekening 2021 hebben wij voor één subsidiegeval, namens ons verleend door het RVO, ter hoogte van € 1.485.263,-- 
in de Reserve verstrekte subsidies gestort ter dekking van de toekomstige subsidielasten. Om deze lasten aan de boekjaren 
toe te kunnen rekenen stellen wij voor om € 1.052.927,-- in 2022 en € 432.336,-- in 2023 aan de Reserve te onttrekken en 
beschikbaar te stellen in programma's 1 en 2. 
           Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

1.4 Versterking kwaliteit eigen 
openbaar bestuur 

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

Lasten I Subsidie 526.463 216.168 0 0 

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

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

2.2 Natuurlijk Platteland 2.2.04 Realisatie 
Natuurnetwerk Nederland 

Lasten I Inkoop 526.464 216.168 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-1.052.927 -432.336 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 

Bij de vaststelling van dit budget in de investeringsagenda Plus  is gekozen voor een gelijke spreiding van het budget over de 
jaren. Nu blijkt dat er in 2022 al behoefte is aan meer subsidie, hoofdzakelijk voor het verhogen van het plafond 
Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie. Wij stellen voor het budget van € 333.333,-- een 
jaar naar voren te halen. 
           Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-333.333 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Lasten I Bijdr. aan 
reserves 

0 333.333 0 0 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

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

Lasten I Subsidie 333.333 -333.333 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       



16 
 

VV Emmen-Rheine 

In het eerste kwartaal is de verkenningsfase van Emmen-Rheine afgesloten. Dit betekent ook dat we voor het deel van het 
Prorail-spoor de volgende fase ingaan, de Planuitwerkingsfase. De kosten hiervoor bedragen € 620.000,-- (€ 310.000,-- in 
2022 en € 310.000,-- in 2023). In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 
van 2020 heeft Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) € 10 miljoen toegezegd voor Emmen-Rheine; de kosten 
voor de planuitwerkingsfase vallen hier ook onder. IenW heeft aangegeven dat de middelen t.z.t. na een go-moment via een 
SPUK zullen worden overgemaakt. Indien er een no-go-besluit volgt, zal IenW de kosten voor deze planuitwerkingsfase voor 
zijn rekening nemen. Dit onderdeel betreft dus een voorfinanciering, te dekken vanuit de Reserve Mobiliteit, waarbij dit bedrag 
vanuit IenW in een later stadium als onderdeel van het grotere geheel aan ons wordt overgemaakt. 
 
In de begroting van 2022 is € 100.000,-- geraamd voor proceskosten Emmen-Rheine. De actuele stand van zaken is echter dat 
de teller op € 150.000,-- staat. Tegelijkertijd zijn we nu in het stadium, dat in het proces om te komen tot uitvoering er verder in 
2022 eveneens kosten gemaakt moeten worden, willen we op de planning blijven om medio 2023 tot een definitieve go/ no-go 
te komen. Ingeschat wordt dat, om het proces in 2022 goed aan de gang te houden, er vanuit de provincie Drenthe minimaal  
€ 325.000,-- extra nodig zal zijn. Wij stellen voor deze kosten te dekken vanuit de Reserve Mobiliteit. 
           Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

4.8 Adequaat openbaar 
vervoernetwerk 

4.8.01 Adequaat openbaar 
vervoernetwerk 

Lasten I Inkoop 635.000 310.000 0 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-635.000 -310.000 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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04. Technische wijzigingen 
 
Aanpassing toekomstige subsidielasten project HEAVENN 

Verschuiving deel toekomstige subsidielaten project HEAVENN 
In 2021 hebben wij voor het project HEAVENN subsidie verleend en via de Reserve verstrekte subsidies de toekomstige 
subsidielasten doorgeschoven naar de jaren 2022 t/m 2025. Het gaat om een bedrag van € 826.315,--. Deze subsidie zou voor 
50% gedekt worden uit het budget Cofinanciering Europa (programma 1) en het budget Klimaat en Energie (programma 5).  
De storting in de reserve is echter per abuis volledig ten laste van het budget Waterstof (programma 9) gekomen. Ook heeft de 
onttrekking aan de reserve voor de jaren 2022 t/m 2025 ten gunste programma 9 plaatsgevonden. Via deze begrotingswijziging 
willen wij een gedeeltelijke correctie hierop toepassen waarbij 50% van de geraamde lasten meerjarig wordt verschoven van 
programma 9 naar programma 1. 
           
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

1.4 Versterking kwaliteit eigen 
openbaar bestuur 

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

Lasten I Subsidie -308.775 104.384 104.384 100.007 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

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

Lasten I Subsidie 308.775 -104.384 -104.384 -100.007 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

       

SPUK verduurzamen maatschappelijk vastgoed 

Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen ten behoeve van verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Deze 
SPUK is beschikbaar gesteld voor meerdere jaren. Naar verwachting zal er dit jaar zo'n € 700.000,-- besteed worden. 
           Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare 
energiebronnen bedraagt 
14% in 2020 en 16% in 2023 

Baten I Ontv.subsidies -700.000 0 0 0 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare 
energiebronnen bedraagt 
14% in 2020 en 16% in 2023 

Lasten I Inkoop 700.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Subsidieregeling energieonderzoek industrie 

Wij hebben de subsidieregeling energiestudies industriële bedrijven vastgesteld. De regeling is bedoeld om bedrijven met een 
jaarlijkse energierekening van € 200.000,-- tot € 1.000.000,-- te stimuleren energieonderzoek te doen naar niet verplichte 
bovenwettelijke energiebesparingsmogelijkheden. Voor de grootste energie gebruikende industrieën en het midden- en 
kleinbedrijf heeft de provincie eerder al stimuleringsregelingen vastgesteld. 
 
De dekking van deze regeling komt vanuit programma 3 en programma 5. Met deze wijziging wordt het budget vanuit 
programma 3 naar programma 5 geplaatst, om de regeling en bijbehorend budget op één plek te hebben staan. 
           Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

3.10 Een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat 

3.10.01 Drenthe is dé MKB 
provincie 

Lasten S Subsidie -100.000 0 0 0 

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

5.1 Een bijdrage leveren aan 
de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 

5.1.01 Het aandeel 
hernieuwbare 
energiebronnen bedraagt 
14% in 2020 en 16% in 2023 

Lasten I Subsidie 100.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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05. Investeringskredieten  

Object Krediet 
Netto 

krediet  
Vermeer-

dering 
Vermin-
dering 

Netto 
krediet na 
wijziging 

Bijdrage 
derden  Bruto krediet 

Verkeer en Vervoer 
Voorbereidingskrediet N34 
6323001 Verkeersplein Gieten  39.500.000  1.071.000 38.429.000  38.429.000 

Toelichting 
We stellen voor om van de gereserveerde kredietruimte op 6323001 Verkeersplein Gieten van € 39,5 miljoen  
€ 1.071.000,-- te verschuiven naar krediet 6317004 Partiële verdubbeling N34 voor de voorbereiding van verdubbeling 
N34 en aanpak verkeersplein Gieten. 
 

6317004 N34 partiële verdubbeling 1.622.947 1.071.000  2.693.947  2.693.947 

Toelichting 
Door bovengenoemde verschuiving wordt het netto krediet € 2.693.947,--. Indien de aanpak van verkeersplein Gieten 
en verdubbeling N34 niet doorgaan, moeten deze voorbereidingskosten eenmalig in de exploitatie genomen worden. 

        

Beheer Wegen en Vaarwegen 
6332201 Brug Oostermoerse vaart  750.000 1.080.000  1.830.000  1.830.000 

Toelichting 
Het aanvankelijke budget van € 750.000,-- is gebaseerd op de realisatie van de verkeersbrug Groote Diep (N373) en 
project brug Noordma (N386). Aan de hand van de besteksraming bleek dat de brug over de Oostermoersevaart 
significant groter is dan de brug Groote Diep. De brug over de Oostermoersevaart ligt in de bebouwde kom, bij de 
werkzaamheden voor de vervanging moet rekening gehouden worden met de bebouwing die dicht bij de werklocatie 
staat. Omwille van een zo kort mogelijke bouwtijd is voor een bouwteam als contractvorm gekozen, wat ook 
kostenverhogend werkt. Tot slot is ook hier sprake van enorme prijsstijgingen. Materialen, brandstof en energie zijn veel 
duurder geworden sinds de eerste raming voor dit project. Wij verhogen het krediet met € 1.080.000,--. Dit komt ten 
laste van het vervangingskrediet kunstwerken. 
        

6332608 Vervanging kunstwerken 
WK diverse bruggen en 
duikers (2026-2030)  

2.100.784 
 

1.080.000 1.020.784 
 

1.020.784 

Toelichting 
In 2011 is een vervangingskrediet kunstwerken beschikbaar gesteld. De uitputting gaat sneller dan verwacht. Het MJOP 
(waarin dit krediet is opgenomen) zal dit jaar worden geactualiseerd en aan u worden voorgelegd.  
        

6332202 Vervanging sluisdeuren 
Oranjesluis  260.000  260.000  260.000 

Toelichting 
De sluisdeuren zijn einde levensduur, gerepareerd, maar in slechte staat. De vervangingskosten worden geraamd op  
€ 260.000,--. Dit krediet komt ten laste van het vervangingskrediet kunstwerken. 
        

6332608 Vervanging kunstwerken 
WK diverse bruggen en 
duikers (2026-2030)  

1.020.784 
 

260.000 760.784 
 

760.784 

Toelichting 
In 2011 is een vervangingskrediet kunstwerken beschikbaar gesteld. De uitputting gaat sneller dan verwacht. Het MJOP 
(waarin dit krediet is opgenomen) zal dit jaar worden geactualiseerd en aan u worden voorgelegd.  
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Informatie en Automatisering 

5271702 Verbetering informatie 
(bedrijfsvoering)  

514.630 644.010  1.158.640  1.158.640 

Toelichting 
In 2017 heeft u voor Heroriëntatie Financieel systeem een krediet beschikbaar gesteld van € 514.630,--.  
Van dit krediet is € 92.596,-- besteed. De kosten van heroriëntatie en implementatie worden nu geraamd op  
€ 1.158.640,--.  
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Effecten meerjarenraming 2021-2025 
 2022 2023 2024 2025 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen         

1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur         

Aanpassing toekomstige subsidielasten project HEAVENN -308.775 0 104.384 0 104.384 0 100.007 0 

Lastneming Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)-subsidies 526.463 0 216.168 0 0 0 0 0 

Verhoging bijdrage IPO 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 

Totaal programma 317.688 0 420.552 0 204.384 0 200.007 0 

         

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven         

2.2 Natuurlijk Platteland         

Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied 570.000 0 1.950.000 0 0 0 0 0 

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten 
Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

1.070.492 0 -1.070.492 0 0 0 0 0 

Lastneming Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)-subsidies 526.464 0 216.168 0 0 0 0 0 

2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor 
volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht 
behouden 

        

Effect Meicirculaire Provinciefonds 140.587 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma 2.307.543 0 1.095.676 0 0 0 0 0 

         

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten         

3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat         

Actualisatie afschrijvingen 2022 3.476 0 0 0 0 0 0 0 

Subsidieregeling energieonderzoek industrie -100.000 0 0 0 0 0 0 0 

3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren         
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 2022 2023 2024 2025 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Actualisatie afschrijvingen 2022 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma -171.524 0 0 0 0 0 0 0 

         

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig         

4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking         

VV Monitoring mobiliteit 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 

4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur         

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 0 0 0 0 13.500 0 13.500 0 

Actualisatie afschrijvingen 2022 -185.894 0 0 0 0 0 0 0 

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 0 0 0 0 3.250 0 3.250 0 

4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid         

Actualisatie afschrijvingen 2022 -2.701.807 0 0 0 0 0 0 0 

4.8 Adequaat openbaar vervoernetwerk         

VV Emmen-Rheine 635.000 0 310.000 0 0 0 0 0 

VV Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid 244.800 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma -1.867.901 0 450.000 0 16.750 0 16.750 0 

         

5: Klimaat en energie: samen doorpakken         

5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 
1990) 

        

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe 600.000 0 0 0 0 0 0 0 

Effect Meicirculaire Provinciefonds 657.034 0 0 0 0 0 0 0 

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten 
Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

-3.559.493 0 395.500 0 395.500 0 395.500 0 

SPUK verduurzamen maatschappelijk vastgoed 700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 
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 2022 2023 2024 2025 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Subsidieregeling energieonderzoek industrie 100.000 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma -1.502.459 -700.000 395.500 0 395.500 0 395.500 0 

         

7: Middelen en mensen         

7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting         

Aanvullend krediet brug Oostermoersevaart 0 0 0 0 -13.500 0 -13.500 0 

Aanvullende middelen energietransitie Drenthe -600.000 0 0 0 0 0 0 0 

Actualisatie afschrijvingen 2022 1.455.714 0 0 0 0 0 0 0 

Dividend Enexis Holding NV 107.500 -107.500 -250.000 250.000 -1.050.000 1.050.000 -1.050.000 1.050.000 

Effect Meicirculaire Provinciefonds 9.681.403 -10.479.024 15.867.376 -15.867.376 21.429.749 -21.429.749 17.694.290 -17.694.290 

Hoger dividend BNG Bank NV 99.158 -99.158 0 0 0 0 0 0 

Indexatie lonen -1.508.975 0 -4.126.566 0 -6.330.739 0 -8.567.517 0 

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem -80.000 0 -261.944 0 -251.580 0 -251.580 0 

Verhoging bijdrage IPO -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof 264.035 0 0 0 0 0 0 0 

Vervanging sluisdeuren Oranjesluis 0 0 0 0 -3.250 0 -3.250 0 

VV Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 0 0 53.550 0 0 0 

VV Monitoring mobiliteit -140.000 0 -140.000 0 0 0 0 0 

VV Spoor Zwolle-Coevorden-Emmen Veiligheid -244.800 0 0 0 0 0 0 0 

7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control         

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 

7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering         

Actualisatie afschrijvingen 2022 -1.063.284 0 0 0 0 0 0 0 
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 2022 2023 2024 2025 

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Nieuw Financieel Bedrijfsinformatiesysteem 0 0 181.944 0 251.580 0 251.580 0 

7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet         

Indexatie lonen 1.508.975 0 4.126.566 0 6.330.739 0 8.567.517 0 

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting         

Actualisatie afschrijvingen 2022 -48.884 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal programma 9.410.842 -10.685.682 15.377.376 -15.617.376 20.316.549 -20.379.749 16.527.540 -16.644.290 

         

8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)         

8.2 Samenwerkingsverbanden         

Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen 1.620.000 -579.592 660.000 -269.388 190.000 -77.551 180.000 -73.469 

Totaal programma 1.620.000 -579.592 660.000 -269.388 190.000 -77.551 180.000 -73.469 

         

9: Investeringsagenda         

9.13 Energietransitie         

Aanpassing toekomstige subsidielasten project HEAVENN 308.775 0 -104.384 0 -104.384 0 -100.007 0 

Verrekening te veel overgehevelde budget Waterstof -264.035 0 0 0 0 0 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 333.333 0 -333.333 0 0 0 0 0 

9.15 Investeringagenda 2016-2019         

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten 
Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

-1.000.000 0 75.334 0 462.333 0 462.333 0 

Totaal programma -621.927 0 -362.383 0 357.949 0 362.326 0 

Totaal lasten en baten mutaties 9.492.262 -11.965.274 18.036.721 -15.886.764 21.481.132 -20.457.300 17.682.123 -16.717.759 

Saldo voor reserve mutaties  -2.473.012  2.149.957  1.023.832  964.364 
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 2022 2023 2024 2025 

Reservemutaties Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

Toevoeging 
reserve 

Onttrekking 
reserve 

7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen         

Actualisatie afschrijvingen 2022 2.615.679 0 0 0 0 0 0 0 

Beschikbaarstelling budgetten IT Hub Hoogeveen 0 -1.040.408 0 -390.612 0 -112.449 0 -106.531 

Extra inzet Prolander t.b.v. Nationaal Programma Landelijk Gebied 0 -570.000 0 -1.950.000 0 0 0 0 

Lastneming projectsubsidies en verschuiven budgetten Realisatie NNN en Projecten 
Milieu en Energie van 2023 naar 2022 

6.055.742 -2.566.741 2.566.741 -1.967.083 0 -857.833 0 -857.833 

Lastneming Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)-subsidies 0 -1.052.927 0 -432.336 0 0 0 0 

Verschuiving budget slimme energieoplossingen 0 -333.333 333.333 0 0 0 0 0 

VV Aanvullend voorbereidingskrediet N34 0 0 0 0 0 -53.550 0 0 

VV Emmen-Rheine 0 -635.000 0 -310.000 0 0 0 0 

Totaal reservemutaties 8.671.421 -6.198.409 2.900.074 -5.050.031 0 -1.023.832 0 -964.364 

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

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 11.196.605 317.688 11.514.293 10.240.609 420.552 10.661.161 9.752.603 204.384 9.956.987 8.868.764 200.007 9.068.771 

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

 Σ 11.176.965 317.688 11.494.653 10.220.969 420.552 10.641.521 9.732.963 204.384 9.937.347 8.849.124 200.007 9.049.131 
 

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

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 114.943.905 2.307.543 117.251.448 148.328.063 1.095.676 149.423.739 95.330.666 0 95.330.666 93.818.361 0 93.818.361 

Baten -41.073.248 0 -41.073.248 -48.594.772 0 -48.594.772 -24.013.141 0 -24.013.141 -11.833.871 0 -11.833.871 

 Σ 73.870.657 2.307.543 76.178.200 99.733.291 1.095.676 100.828.967 71.317.525 0 71.317.525 81.984.490 0 81.984.490 
 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 14.266.622 -171.524 14.095.098 9.443.873 0 9.443.873 9.034.028 0 9.034.028 9.140.474 0 9.140.474 

Baten -1.738.979 0 -1.738.979 -388.918 0 -388.918 -388.918 0 -388.918 -388.918 0 -388.918 

 Σ 12.527.643 -171.524 12.356.119 9.054.955 0 9.054.955 8.645.110 0 8.645.110 8.751.556 0 8.751.556 
 

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 81.949.712 -1.867.901 80.081.811 67.173.864 450.000 67.623.864 64.458.125 16.750 64.474.875 64.438.847 16.750 64.455.597 

Baten -11.536.454 0 -11.536.454 -2.710.014 0 -2.710.014 -2.450.014 0 -2.450.014 -528.014 0 -528.014 

 Σ 70.413.258 -1.867.901 68.545.357 64.463.850 450.000 64.913.850 62.008.111 16.750 62.024.861 63.910.833 16.750 63.927.583 
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Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 8.763.047 -1.502.459 7.260.588 2.768.513 395.500 3.164.013 2.113.553 395.500 2.509.053 1.758.544 395.500 2.154.044 

Baten 0 -700.000 -700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ 8.763.047 -2.202.459 6.560.588 2.768.513 395.500 3.164.013 2.113.553 395.500 2.509.053 1.758.544 395.500 2.154.044 
 

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

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 26.966.830 0 26.966.830 23.114.760 0 23.114.760 23.896.169 0 23.896.169 23.591.197 0 23.591.197 

Baten -3.676.032 0 -3.676.032 -1.885.797 0 -1.885.797 -1.899.581 0 -1.899.581 -1.563.394 0 -1.563.394 

 Σ 23.290.798 0 23.290.798 21.228.963 0 21.228.963 21.996.588 0 21.996.588 22.027.803 0 22.027.803 
 

Programma: 7: Middelen en mensen 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 106.836.050 18.082.263 124.918.313 92.149.472 18.277.450 110.426.922 95.769.151 20.316.549 116.085.700 80.255.267 16.527.540 96.782.807 

Baten -356.690.353 -16.884.091 -373.574.444 -311.666.349 -20.667.407 -332.333.756 -279.550.967 -21.403.581 -300.954.548 -272.499.631 -17.608.654 -290.108.285 

 Σ -249.854.303 1.198.172 -248.656.131 -219.516.877 -2.389.957 -221.906.834 -183.781.816 -1.087.032 -184.868.848 -192.244.364 -1.081.114 -193.325.478 
 

Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie) 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 12.528.820 1.620.000 14.148.820 31.000 660.000 691.000 0 190.000 190.000 0 180.000 180.000 

Baten -3.142.250 -579.592 -3.721.842 -7.750 -269.388 -277.138 0 -77.551 -77.551 0 -73.469 -73.469 

 Σ 9.386.570 1.040.408 10.426.978 23.250 390.612 413.862 0 112.449 112.449 0 106.531 106.531 
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Programma: 9: Investeringsagenda 

 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 

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

Lasten 41.110.181 -621.927 40.488.254 12.023.086 -362.383 11.660.703 7.967.966 357.949 8.325.915 4.962.014 362.326 5.324.340 

Baten -684.816 0 -684.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Σ 40.425.365 -621.927 39.803.438 12.023.086 -362.383 11.660.703 7.967.966 357.949 8.325.915 4.962.014 362.326 5.324.340 


	STATENSTUK 2022-75
	Inleiding
	Advies
	Doelstelling uit de begroting
	Argumenten
	Tijdsplanning
	Financiën
	Monitoring en evaluatie
	Communicatie
	Bijlagen
	Ter inzage in kamer CO.39
	2022-75 Bijlage 1 Bestuursrapportage 2022.pdf
	P86635e53864645a7a91269ad756ca5dc
	Pfadf978d4b544d4abd0b0a9302f05cfe
	P6aabbfe7132b42e1a7c821437e5afa04
	_dx_frag_StartFragment
	

Voorwoord
	

Leeswijzer
	
1: Besturen en samenwerken: 
kijkend over 
grenzen heen
	
2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven
	
3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten
	4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig
	
5: Klimaat en energie: samen doorpakken
	
6: Levendig en sociaal: 
gezond, gelukkig 
en veilig
	
7: Middelen en mensen
	
8: Samenwerkingsverbanden 
(kassiersfunctie)
	
9: Investeringsagenda
	

Meerjarenperspectief

	2022-75 Bijlage 2 10e wijziging van de Begroting 2022.pdf
	01. Mutaties vrije bestedingsruimte
	02. Overhevelingen
	03. Overige reservemutaties
	04. Technische wijzigingen
	05. Investeringskredieten
	Effecten meerjarenraming 2021-2025
	Totalen per programma
	Totalen per programma
	Totalen per programma
	Totalen per programma




