
Advies: ter behandeling in de Statencommissies Milieu, Water en Groen,
Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit op 16 oktober 2000 en Cultuur en
Welzijn en Bestuur, Financiën en Economie op 18 oktober 2000

B-stuk

Behandeld door de heer J. Bosker, telefoonnummer (0592) 365660 en de
heer T. Lesschen, telefoonnummer (0592) 365569
Portefeuillehouder: de heer H. Weggemans

Op te bergen
in de band van
7 en 8 november 2000

800

Najaarsnota 2000, Beleidsnota 2001 en
Begroting 2001



aan provinciale staten van Drenthe 800-1

Inleiding

De begroting- en rekeningcyclus van de provincie voorziet in een integraal afwegingsmoment in het
najaar 2000. In dit kader bieden wij u ter vaststelling de volgende stukken aan:
- Najaarsnota 2000
- Beleidsnota 2001
- Begroting 2001

Advies

1. De Najaarsnota 2000 vaststellen.
2. De Beleidsnota 2001 vaststellen.
3. De Begroting 2001 en de daarbij horende modellen en bijlagen vaststellen.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Het integraal afwegen van het voorgenomen beleid in relatie tot de financiële ruimte en het vaststellen
van de begroting zoals voorgeschreven in artikel 195 van de Provinciewet

Argumenten

1. De stukken die u hier ter vaststelling worden aangeboden maken deel uit van de begroting- en
rekeningcyclus van de provincie Drenthe.

3. Het vaststellen van de begroting is voorgeschreven in de Provinciewet.

Uitvoering

Tijdsplanning
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Monitoring en evaluatie
N.v.t.

Extern betrokkenen
N.v.t.

Communicatie
Persconferentie Najaarsnota 2000



800-2

Bijlagen   

1. Najaarsnota 2000
2. Beleidsnota 2001 (niet digitaal beschikbaar)
3. Begroting 2001 en de daarbij behorende modellen en bijlagen (niet digitaal beschikbaar)

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 27 september 2000
Kenmerk: 39/6.4/2000009674

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.Th. Imholz, wnd. griffier

gm/coll.



Besluit J-7 800-1

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 27 september 2000,
kenmerk 39/6.4/2000009674;

gelet op artikel 195 van de Provinciewet;

BESLUITEN:

I. de Najaarsnota 2000 vast te stellen, onder voorbehoud van nadere vaststelling statenstukken
Actieplan cultuurbereik 2001-2004 en Concernprogramma internationale contacten (voorstellen
nieuw beleid q. en r.)

II. de Beleidsnota 2001 vast te stellen;

III. de Begroting 2001 en de daarbij horende modellen en bijlagen vast te stellen.

Assen, 8 november 2000

Provinciale staten voornoemd,

, griffier , voorzitter

gm/coll.
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1. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1.1. Algemeen

Rechtmatigheid
Het kabinet heeft het voornemen om via regelgeving te komen tot een gelijke
rechtmatigheidscontrole bij gemeenten, provincie en Rijk. De nieuwe regelgeving zal daartoe
met ingang van het begrotingsjaar 2002 van kracht moeten worden. Het doel hiervan is om voor
de belanghebbenden, zoals burgers en statenleden, de betekenis van de
rechtmatigheidscontrole bij de overheden inzichtelijker te maken. Nu bestaat er nog verschil
tussen het regime dat geldt voor het Rijk enerzijds en voor de provincies en gemeenten
anderzijds. Gelijkschakeling betekent de facto een aanscherping van de accountantsverklaring
voor de gemeenten en provincies, omdat, anders dan nu, de te hanteren toleranties uniform
zullen worden voorgeschreven.

BTW-compensatiefonds
Het BTW-compensatiefonds zal met ingang van 2002 worden ingevoerd. Zoals wij reeds
meldden in de Najaarsnota 1999 heeft de invoering hiervan voor de provincie veel gevolgen,
zowel van economische als van administratieve aard. Met name bij vraagstukken als
inbesteden of uitbesteden en detachering van personeel is BTW aan de orde. Als de te betalen
BTW voor de provincie declarabel wordt, is uitbesteden en inhuren van (gedetacheerd)
personeel voordeliger.

Met het declarabel worden van de BTW voor de provincie zal tegelijkertijd een uitname uit het
Provinciefonds plaatsvinden. Naar deze uitname uit het Provinciefonds wordt momenteel in
opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoek gedaan door het onderzoekbureau
Cebeon.

Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS)
In het Bestuurlijk Overleg van 18 mei 2000 hebben Rijk, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in het kader van BANS gezamenlijk de
intentie uitgesproken om een substantieel deel van de accresmiddelen van het Gemeentefonds
en het Provinciefonds volgens gezamenlijke maatschappelijke prioriteiten te zetten. In de
meicirculaire worden de provincies en gemeenten opgeroepen om na te gaan welke bedragen
van de accresmiddelen aan welke beleidsonderwerpen gericht zullen worden ingezet.

Wij zijn van mening dat het genoemd Bestuurlijk Overleg geen directe gevolgen heeft voor onze
begroting. Pas na het concretiseren van de plannen, in de uitvoeringssfeer, zullen er mogelijk
financiële consequenties zijn, die al dan niet binnen de begroting kunnen worden opgelost.
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1.2. Algemene uitkering

Behoedzaamheidsreserve
Evenals in de Voorjaarnota 2000 is met betrekking tot de jaarlijkse afrekening van de
behoedzaamheidsreserve structureel het volgende aangenomen. Verondersteld is dat de
jaarlijkse onderuitputting van de rijksbegroting structureel is. Tevens is aangenomen dat de
behoedzaamheidsreserve ruim voldoende is om de effecten van de onderuitputting op de
rijksbegroting op te vangen. Mede op grond van de terugontvangsten uit de
behoedzaamheidsreserve van de afgelopen jaren is in structurele zin rekening gehouden met
jaarlijkse terugontvangsten uit deze reserve van 25%. Voor het jaar 2000 is geen rekening
gehouden met terugontvangsten uit de behoedzaamheidsreserve. Dit stemt overeen met de
meicirculaire.

Provinciefonds 2000
Het accres voor het jaar 2000 is blijkens de meicirculaire 2000 met 4,55 procentpunt verhoogd
van 2,39 tot 6,94. Deze verhoging is vooral het gevolg van intensiveringen van de rijksuitgaven.
De uitgavenimpuls werkt ook in meerjarige zin door.

In de meicirculaire is de terugontvangst uit de behoedzaamheidsreserve op nihil gesteld. Deze
veronderstellingen zijn door ons eveneens gehanteerd bij de raming van het algemene deel van
de uitkering uit het Provinciefonds. De raming van het algemene deel van de uitkering uit het
Provinciefonds komt daarmee uit op ƒ 104.742.870,--.

Zoals reeds gemeld in de Voorjaarsnota 2000 wordt het bedrag dat aan het Provinciefonds
wordt toegevoegd als compensatie voor het afschaffen van de mogelijkheid provinciale
opslagen op de omroepbijdragen te heffen, substantieel verhoogd. Blijkens de meicirculaire
gaat het hierbij om een verhoging van ƒ 80,9 miljoen naar ƒ 114 miljoen. Dit bedrag zal
geleidelijk, via een aflopende integratie-uitkering, in drie jaar volledig in de algemene uitkering
worden geïntegreerd. Voor Drenthe is, behalve van een meevaller als gevolg van genoemde
verhoging, verder sprake van een voordelig herverdeeleffect als gevolg van de door het Rijk
gehanteerde verdeelsystematiek. In totaal wordt in het jaar 2000 een bedrag van ƒ 504.000,--
extra ontvangen. Wij stellen voor om in verband met deze extra inkomsten een stelpost voor
uitgaven regionaal omroepbeleid in de begroting te vormen ter grootte van de extra
ontvangsten. Deze middelen zullen al dan niet, geheel of gedeeltelijk, ten behoeve van het
regionale omroepbeleid worden ingezet. Een statenstuk over het regionale omroepbeleid kunt u
in de loop van dit jaar tegemoet zien.
Wij stellen het volgende voor:

Voorstel 1 Stelpost uitgaven regionaal omroepbeleid
Instemmen met het vormen van een stelpost voor uitgaven regionaal omroepbeleid ter
grootte van de extra ontvangsten in verband met de compensatie voor de afschaffing
omroepbijdrage.

Naast de integratie-uitkering compensatie afschaffing omroepbijdrage ontvangt Drenthe nog de
integratie-uitkering VERDI-personeel. Deze bedraagt ƒ 453.040,-- en loopt nog door tot en met
2002 en zal dan volledig in de algemene uitkering worden geïntegreerd.

Provinciefonds 2001 en volgende jaren
In de meicirculaire wordt het accres voor 2001 op 4,49% verondersteld. In deze raming is
rekening gehouden met de stijging van het hoge BTW-tarief van 17,5% naar 19%. Verder is
landelijk de algemene uitkering ingaande 2001 verlaagd met een bedrag van ƒ 5 miljoen in
verband met het vervallen van de taken van de provincies met betrekking tot de
verzorgingshuizen. Reeds op 1 januari 1997 is de Wet op de bejaardenoorden, volgens welke
de provincies werkzaamheden uitvoerden die voortvloeiden uit de beoordeling van de
subsidieverstrekking aan verzorgingstehuizen, ingetrokken. Per 1 januari 2001 komt er een
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einde aan een overgangsperiode waarin de provincies deze werkzaamheden nog wel
uitvoerden.

De provincies hebben in 1999 ten onrechte opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) ontvangen
voor vrachtwagens. In verband hiermee is door ons, zoals reeds eerder gemeld, een
voorziening gevormd ad ƒ 2,267 miljoen ten laste van het resultaat 1999

1
. In de berekening van

de algemene uitkering 2001 wordt de opbrengst opcenten MRB van 1999 gebruikt om de aftrek
van de belastingcapaciteit van de provincies te bepalen. Mochten de ten onrechte ontvangen
opcenten MRB terugbetaald moeten worden dan zal de algemene uitkering in opwaartse zin
worden bijgesteld. De terugbetaling is mede afhankelijk van een onderzoek dat hiertoe is
ingesteld en dat wordt uitgevoerd door KPMG.

Aan de raming van de uitkering uit het Provinciefonds en in het bijzonder de accressen voor
2001 en volgende jaren kleven vele onzekerheden, zoals de nacalculatie 2000 en de mate van
uitputting van de rijksbegroting en de gevolgen daarvan. De in de meicirculaire verwachte
hoogte van de algemene uitkering voor 2001 en volgende jaren hebben wij op twee punten
aangepast voor het bepalen van de raming voor de provincie Drenthe. Enerzijds hebben wij
rekening gehouden met een inhouding op de behoedzaamheidsreserve; anderzijds hebben wij
voor de accresbepaling een middeling toegepast van de accressen in de jaren 2000 tot en met
2004. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de uitkering uit het Provinciefonds is
samengesteld voor 2000 en volgende jaren.

Bedragen x ƒ 1.000,-- 2000 2001 2002 2003 2004
Algemene uitkering 104.743 108.564 111.611 114.744 117.965
Af: kortingen Provinciefonds
Staatsblad 1997, nummer 526* 1.668 1.594 1.492 1.386
Algemene uitkering minus
kortingen 104.743 106.896 110.018 113.252 116.578
Integratie-uitkeringen     4.653     3.253     1.853            0           0

Totaal uitkering Provinciefonds
109.396 110.149 111.871 113.252 116.578

* De kortingen zijn berekend ten opzichte van het jaar 2000

In de navolgende tabel is weergegeven welke ontwikkelingen zich ten aanzien van het
Provinciefonds sinds de Voorjaarsnota 2000 hebben voorgedaan.

Bedragen x ƒ 1.000,-- 2000 2001 2002 2003 2004
Raming Voorjaarsnota 2000 106.626 106.056 107.288 108.080 109.370
Hogere compensatie
afschaffing omroepbijdrage 504 691 879 1.067 1.067
Accresverschillen en overige    2.266      3.402      3.704    4.105      6.142

Najaarsnota 2000 109.396 110.149 111.871 113.252 116.578

                                                
1 Zie ook: Voorjaarsnota 2000
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1.3. Motorrijtuigenbelasting

Voorziening
Zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2000 is ten laste van het resultaat 1999 een voorziening
gevormd ter grootte van het geschatte, eventueel terug te betalen bedrag van ƒ 2,267 miljoen.
In de vorige paragraaf is reeds gewezen op het accountantsonderzoek dat in verband hiermee
is ingesteld. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over eventuele terugbetaling.

Op grond van het wagenpark per 31 maart 2000 constateren wij dat zich een aantal
ontwikkelingen ten opzichte van de stand van de Voorjaarsnota 2000 heeft voorgedaan. De
groei van de grondslag heeft zich ten opzichte van de aanname in de Voorjaarsnota 2000
voortgezet. Het aantal personenauto's groeide iets meer (0,2%) dan bij de Voorjaarsnota
aangenomen werd. Verder heeft er een verdere verschuiving naar zwaardere gewichtsklassen
plaatsgevonden.

Verwachting voor 2000 en volgende jaren
Of deze verschuiving ook in de loop van dit jaar en volgende jaren nog verder door zal zetten, is
moeilijk te voorspellen. Ten aanzien van de groei van de grondslag is alleen een groei in
aantallen met 1,5% in de laatste drie kwartalen van het jaar 2000 verondersteld. Voor de jaren
daarna is een groeipercentage van 1 aangenomen. Als oninbaar is 2% verondersteld.

Het opcententarief in de provincie Drenthe is conform het hiertoe door u genomen besluit
geïndexeerd op basis van het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de
gezinsconsumptie. De koopkracht van dit substantiële algemene dekkingsmiddel binnen onze
provinciale begroting wordt hiermee gewaarborgd. Ten opzichte van de verwachting in de
Voorjaarsnota 2000 is dit cijfer enigszins gestegen, door een iets hogere (geraamde) inflatie in
de jaren 1999 en 2000. Volgens het Centraal Economisch Plan 2000, bijlage A4, bedragen
deze cijfers:

1997 1998 1999 2000 Gemiddeld

Stijgingspercentage 2,20 2,00 2,20 2,25 2,16

De iets hogere inflatie heeft tot gevolg dat de verwachting in de Voorjaarsnota 2000 over het
opcententarief nu in het definitieve voorstel iets in opwaartse zin wordt bijgesteld.

Voorstel 2 Provinciale opcenten 2001
Het opcententarief voor de MRB per 1 april 2001 vaststellen op: 63,2.

Indien we het stijgingspercentage van 2,16 toepassen op het meerjarenperspectief, bedraagt
het opcententarief per
- 1 april 2002: 64,6
- 1 april 2003: 66,0
- 1 april 2004: 67,4
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Op grond van de huidige gegevens is een raming gemaakt van de verwachte ontwikkeling van
de opbrengst opcenten MRB. Hieraan zijn vele onzekerheden verbonden. Niet alleen de groei
van het autobezit, de verdeling over de gewichtsklassen en het betaalgedrag zijn lastig in te
schatten. Ook het rijksbeleid is een onzekere factor. Met name de recente discussie over
verlaging c.q. afschaffing van de MRB op termijn speelt hierbij een rol. In deze discussie zijn
vooral de "landelijke" argumenten te horen, zoals de hoogte van de benzineprijs en de
wenselijkheid het autobezit goedkoper te maken en het autogebruik duurder (variabilisatie). De
afhankelijkheid van de provincies van deze belasting in de vorm van de provi nciale opcenten
wordt minder benadrukt. Toch is hier sprake van een aanmerkelijk risico ten aanzien van de
opbrengsten voor de provincies, die de laatste jaren in toenemende mate afhankelijk zijn
geworden van deze inkomstenbron.

Op dit moment zijn echter de facto geen wijzigingen van het rijksbeleid ten aanzien van de MRB
bekend. Onze raming is daarom gebaseerd op het ongewijzigde beleid, het wagenpark van
31 maart 2000 en de hiervoor beschreven aannames.
In navolgende tabel is de raming voor 2000 en komende jaren weergegeven.

Bedragen x ƒ 1.000,-- 2000 2001 2002 2003 2004*
Raming Voorjaarsnota 2000 48.411 49.818 51.316 52.860 53.910
Raming Najaarsnota 2000 48.933 50.417 52.023 53.679 55.388
Verschil 522 599 707 819 1.478

* In de Voorjaarsnota 2000 was voor 2004 geen groei berekend; in deze Najaarsnota is voor dit jaar 1%
aangenomen.

Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de groei van de grondslag (meer en
zwaardere auto's).

1.4. Indexering van personele en niet-personele lasten bij budgetinstellingen

De ramingen van de budgetsubsidies van provinciale budgetinstellingen in de primaire
begroting 2001 zijn voor de jaren 2000 tot en met 2004 gebaseerd op de ramingen die verwerkt
zijn in de Voorjaarsnota 2000, doch voorzien van een gewijzigde indexering. Deze gewijzigde
indexering is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2000 die zich op haar beurt weer
baseert op de gebruikelijke gegevens van het Centraal Planbureau (CPB) (loon- en prijsindex
voor de overheidsconsumptie). Verwerkt zijn gewijzigde indices voor de jaren 2000 en 2001.

Om te beginnen is in de ramingen de doorwerking meegenomen van een gewijzigde indexering
voor het jaar 2000. Op basis van de CPB-gegevens in de meicirculaire 2000 wordt de loonindex
voor 2000 voor de budgetsubsidies ten opzichte van de Voorjaarsnota verhoogd van 2% naar
3%. Op basis van diezelfde gegevens wordt de prijsindex voor 2000 verhoogd van 1,25% naar
2,3%. De bijstelling van de indexering voor 2000 zal vooralsnog niet leiden tot een aanvullende
subsidiebeschikking. Eventuele aanvullende subsidiëring over 2000 is gepland als resultaat van
de nacalculatie over 2000. Het resultaat van de nacalculatie wordt volgens de gehanteerde
systematiek meegenomen in de Voorjaarsnota 2002.
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Voor het jaar 2001 wordt op basis van de CPB-gegevens in de meicirculaire 2000 de loonindex
ongewijzigd gehandhaafd op 3%. De prijsindex voor 2001 wordt wel aangepast en verhoogd
van 2% naar 2,6%.

Voor de jaren 2002 en 2003 is de loonindex ongewijzigd gehandhaafd op 3% en de prijsindex is
ongewijzigd gehandhaafd op 2%. Dezelfde percentages zijn gehanteerd voor het jaar 2004.

De effecten van de bijgestelde indexering zijn de volgende:

Budgetsubsidies (in guldens) 2000 2001 2002 2003 2004
1. Raming Voorjaarsnota 2000 23.609.404 24.257.299 24.933.635 25.628.926 26.343.708
2. Raming Najaarsnota 2000 23.847.145 24.529.768 25.213.739 25.916.880 26.639.731
3. Aanpassing (3=2-1) 237.741 272.469 280.104 287.954 296.023

In de berekeningen zijn eventuele effecten van tussentijdse wijzigingen in de indices voor 1999
niet meegenomen. De effecten van de nacalculatie over 1999 zullen worden verwerkt naar
aanleiding van de afrekening over 1999 met de instellingen en naar verwachting worden
meegenomen in de Voorjaarsnota 2001.

1.5. Overzicht financiële ontwikkelingen

De in de hiervoor beschreven ontwikkelingen kunnen in de hierna weergegeven tabel worden
samengevat.

Najaarsnota 2000, afwijkingen (x
ƒ 1.000,--)

2001 2002 2003 2004

Algemene uitkering 3.402 3.704 4.105 6.142
Opcenten MRB 599 707 819 1.478
Indexering budgetinstellingen -272 -280 -288 -296
Totaal 3.729 4.131 4.636 7.324
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1.6. Uitgangspunten voor de begroting

Bij de opstelling van de begroting worden de volgende uitgangspunten c.q. aannames
gehanteerd.

2000 2001 2002 2003 2004
Lonen en prijzen
Consumentenprijsindex 2 2 2 2 2
Apparaatskosten
(a) lonen en salarissen* 3,5 3,3 3 3 3
(b) niet-lonen 2 2 2 2 2
Budgetinstellingen
0,8(a)+0,2(b)**
(a) lonen en salarissen 3 3 3 3 3
(b) niet-lonen 2,3 2,6 2 2 2
MRB
Opcententarief*** 61,9 63,2 64,6 66,0 67,4
Oninbaar als % opbrengst 2 2 2 2 2
Groei grondslag in %) 1,5 1 1 1 1
Provinciefonds:
Accres**** 4,7 3,6 2,8 2,8 2,8
Renten
lange rente 5 6 6 6 6
korte rente 4 4 4 4 4

* Voor 2000 en 2001 zijn de percentages die in de begroting zijn verwerkt gewijzigd in verband met de 
verwerking van het CAO-akkoord; voor de volgende jaren is de loonstijging op 3% ingeschat.

** Voor 2000 en 2001 zijn de percentages ontleend aan de meicirculaire 2000; voor de volgende jaren zijn de
percentages ongewijzigd.
*** De tarieven zijn steeds ingaande 1 april en gebaseerd op de aannames zoals eerder in deze Najaarsnota 

geformuleerd.
**** Bedrag meicirculaire 2000 na correctie en aftrek van de behoedzaamheidsreserve en rekening houdend met 

25% terugontvangst uit de behoedzaamheidsreserve.

Voorstel 3 Vaststellen uitgangspunten begroting 2001
Bij de opstelling van de begroting 2001 de uitgangspunten c.q. aannames hanteren, zoals in
vorenstaande tabel vermeld.
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2. FINANCIËLE EFFECTEN

2.1. Begrotingswijzigingen 2000/preprioriteiten 2001

In het navolgende wordt een aantal zaken genoemd, waarvan wij u voorstellen de begroting
2000 te wijzigen, respectievelijk te verwerken in de begroting 2001.

a. Provinciale bijdrage Sport- & Businesspark Meerdijk te Emmen. In uw vergadering van
19 april 2000 stelde u voor de realisatie van het Sport- & Businesspark Meerdijk te Emmen
een eenmalig bedrag van ƒ 2,5 miljoen beschikbaar. Voorlopig is dit bedrag gedekt uit de
algemene reserve. Wij hebben u toegezegd in de Najaarsnota 2000 met een definitief
dekkingsvoorstel te komen. Wij stellen u voor het toegezegde bedrag te dekken uit de
positieve eindsaldi van de Europese regionale stimuleringsprogramma's GAP, ROPI en
ROPII over de periode 1986-1993. Het Drentse aandeel in deze positieve saldi, waarover
per 1 juli 2000 kan worden beschikt, bedraagt ƒ 3,9 miljoen, waaruit de bijdrage van ƒ 2,5
miljoen kan worden gedekt.

b. Fonds verkeers- en vervoersprojecten. Uit het rapport controle jaarrekening 1999 blijkt dat
verzuimd is een bedrag van ƒ 325.000,-- aan rente toe te voegen aan het Fonds verkeers-
en vervoersprojecten. Wij stellen u voor de begroting 2000 in verband met genoemde
rentetoevoeging te wijzigen.

c. Bespaarde rente. Op 9 februari 2000 heeft u het afschrijvings- en rentebeleid bij
investeringen en rentebeleid ten aanzien van (bestemmings)reserves vastgesteld door
middel van statenstuk 731. In beleidspunt 7 van dit stuk staat dat de bespaarde rente met
ingang van het begrotingsjaar 2001 aan (bestemmings)reserves wordt toegevoegd en dat de
financiële consequenties hiervan ten laste komen van de exploitatie.

Voor de lange rente wordt in deze begroting uitgegaan van een rentepercentage van 6. Dit
betekent dus dat ook de algemene reserve, indien er verder geen mutaties plaatsvi nden,
stijgt met dit percentage. Gelet op de omvang van de algemene reserve (verwachte stand
per 1 januari 2001: ƒ 28,7 miljoen) lijkt een toevoeging van 6% voor het jaar 2001 te veel.
Een percentage van 2 (inflatiecorrectie) zou volgens ons voldoende zijn. Wij stellen daarom
voor om voor 2001 het verschil van 4% (het bovenmatige deel) voor incidenteel beleid
beschikbaar te stellen. Tevens stellen wij voor jaarlijks te beslissen over de mogelijke inzet
van de bovenmatige toevoeging voor incidenteel beleid.

De structurele kosten van het toevoegen van rente aan de (bestemmings)reserves bedragen
ƒ 1.980.000,--. Het bovenmatige deel van de rentetoevoeging van dit bedrag aan de
algemene reserve voor 2001 bedraagt ƒ 1.150.000,--.

d. Dividend Essent. In de Voorjaarsnota 2000 meldden wij u reeds de door Essent afgegeven
dividendgarantie voor de jaren 2000, 2001 en 2002, die een aanzienlijke ophoging
impliceerde van het structureel begrote dividend. Inmiddels is gebleken dat ook over het jaar
1999 sprake is van een meevaller van formaat. In de presentatie van het definitieve
rekeningresultaat 1999 is een extra bedrag aan dividend verwerkt van ruim ƒ 3,1 miljoen. Wij
achten het redelijk om te veronderstellen dat voor de jaren na 2002 het dividend ten minste
ƒ 2,9 miljoen zal bedragen. Wij stellen u daarom voor deze dividendverwachting in het
meerjarenperspectief van onze begroting te verwerken, hetgeen een structurele verhoging
van het dividend vanaf 2003 met ƒ 2.636.000,-- betekent. Overigens kunt u op korte termijn
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een notitie van ons verwachten met betrekking tot de beleidsopties ten aanzien van ons
aandeelhouderschap.

e. Doordat een substantieel aantal werknemers gebruikmaakt van de Spaarregeling
compensatieverlof wordt een financieel risico gelopen met betrekking tot de kosten van
vervanging. Immers, er wordt nu meer gewerkt dan op grond van de formatieve bezetting
zou mogen worden verwacht, en op een nog onbekend moment in de toekomst worden de
verloftegoeden opgenomen. In verband met de huidige aanspraken door werknemers op
toekomstig verlof stellen wij u voor om een voorziening te vormen ter grootte van
ƒ 500.000,--. Het krediet Tijdelijk personeel kan in de toekomst worden verhoogd indien
sprake is van vervanging als gevolg van opgenomen spaarverlof. Indien in komende jaren
het aantal deelnemers aan de regeling hoog blijft, zullen opnieuw dotaties aan de
voorziening moeten plaatsvinden.

Voorstel 4 Begrotingswijzigingen 2000/preprioriteiten 2001
1. De dekking van de provinciale bijdrage van ƒ 2,5 miljoen voor de realisatie van het

Sport- & Businesspark Meerdijk te Emmen te dekken uit de positieve eindsaldi van de
Europese regionale stimuleringsprogramma's GAP, ROPI en ROPII over de periode
1986-1993.

2. Een bedrag van ƒ 325.000,-- toevoegen aan het Fonds verkeers- en
vervoersprojecten in verband met de rentetoevoeging 1999.

3. De structurele kosten verbonden aan de rentetoevoeging aan de
(bestemmings)reserves ƒ 1.980.000,-- jaarlijks verwerken in de begroting.

4. Het bovenmatige deel van de rentetoevoeging aan de algemene reserve voor het jaar
2001, een bedrag van ƒ 1.150.000,--, beschikbaar stellen voor incidentele
aanwending.

5. Jaarlijks beslissen of het bovenmatige deel van de rentetoevoeging aan de algemene
reserve incidenteel aangewend mag worden.

6. Het begrote dividend Essent vanaf 2003 verhogen met ƒ 2.636.000,-- per jaar.
7. Een voorziening spaarregeling compensatieverlof vormen ter grootte van

ƒ 500.000,--.
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2.2. Totaaloverzicht

De effecten uit het voorafgaande kunnen worden samengevat in onderstaand overzicht.

Najaarsnota 2000, afwijkingen (x
ƒ 1.000,--)

2001 2002 2003 2004

Voorjaarsnota 2000 9.433 9.551 6.569 p.m.
Algemene uitkering 3.402 3.704 4.105 6.142
Opcenten MRB 599 707 819 1.478
Indexering budgetinstellingen -272 -280 -288 -296
Hogere interne rentevoet -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Rentetoevoeging reserves -1.980 -1.980 -1.980 -1.980
Bovenmatige rentetoevoeging incidenteel
aanwenden 1.150
Dividend Essent 2.636 2.636
Voorziening spaarregeling
compensatieverlof -500
Overige actualisaties van de begroting * -1.340 -1.497 -1.458 p.m.
Najaarsnota 2000 9.192 8.905 9.103 11.381

* De extra lasten zijn het gevolg van onder andere actualisatie van de parameters, hogere afschrijvingslasten, hogere
rentelasten door hogere saldi van reserves en voorzieningen op grond van de rekening 1999.
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3. VOORSTELLEN

3.1. Algemeen

In het vorige hoofdstuk is de begrotingsruimte in meerjarenperspectief weergegeven. Onze
voorstellen ten aanzien van de bestemming van de begrotingsruimte komen in dit hoofdstuk
aan de orde en kunnen worden onderverdeeld in:

- dekking voorstellen voor nieuw beleid
- stortingen in het Fonds flexibel beleid
- dekking kapitaallasten investeringen verkeer en vervoer

Wij hebben de verschillende bestemmingsmogelijkheden afgewogen.

Het nieuw voorgestelde externe beleid hebben wij getoetst aan het bestuursprogramma en zijn
op grond daarvan van mening dat de voorstellen een hoge prioriteit verdienen. Het
voorgestelde, nieuwe beleid komt aan de orde in paragraaf 3.2, nieuw beleid.

Voor het flexibel beleid wordt volgens de spelregels gestreefd naar een structurele fondsstorting
van 5% van de algemene uitkering en opcenten MRB, voor het jaar 2000 overeenkomend met
een bedrag van ƒ 7,544 miljoen. Hoewel wij blijven streven naar een bedrag van deze omvang
achten wij dit bedrag te hoog om het, gelet op de overige beleidsprioriteiten, meerjarig in de
begroting op te nemen. Op het flexibel beleid gaan wij nader in in paragraaf 3.3, flexibel beleid.

Voor het investeringsvolume op het gebied van verkeer en vervoer in de periode tot 2010 zijn
voorstellen in voorbereiding. Wij stellen nu reeds voor om met ingang van 2002 ten laste van de
ruimte ƒ 1,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen ter gedeeltelijke dekking van de
kapitaallasten, verbonden aan deze investeringen. Verder stellen wij voor dit bedrag met ingang
van 2004 te verhogen tot ƒ 2,5 miljoen.

Voorstel 5 Investeringen verkeer en vervoer
Voor de jaren 2002 en 2003 ƒ 1,5 miljoen beschikbaar te stellen ter gedeeltelijke dekking van
de kapitaallasten, verbonden aan de investeringen verkeer en vervoer in de periode 2002 tot
2010 en vanaf 2004 structureel ƒ 2,5 miljoen.
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Samengevat leiden vorengenoemde afwegingen tot onderstaand bestemmingsvoorstel.

Najaarsnota 2000, bedragen (x ƒ 1.000,--) 2001 2002 2003 2004
Najaarsnota 2000, ruimte 9.192 8.905 9.103 11.381
Stortingen in het Fonds flexibel beleid -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Dekking kapitaallasten investeringen ve rkeer
en vervoer 0 -1.500 -1.500 -2.500
Resteert voor nieuw beleid 5.192 3.405 3.603 4.881
Nieuw beleid, voorstellen -4.525 -3.322 -3.426 -3.402
Resteert 667 83 177 1.479

Voorstel 6 Bestemming resterende ruimte
Op grond van bovenstaand bestemmingsvoorstel resteert voor incidentele aanwending 2001
nog een bedrag van ƒ 667.000,--.

3.2. Nieuw beleid

De voorstellen voor nieuw beleid zijn samengevat in het navolgende overzicht. Van de
voorstellen die betrekking hebben op het externe beleid is de hoofdfunctie weergegeven in de
tabel. De voorstellen die betrekking hebben op de interne organisatie zijn aangeduid met "app.".
Van een aantal voorstellen zult u separaat een statenstuk ontvangen; deze zijn in de laatste
kolom van navolgende tabel aangegeven met ≡.

Voorstel 7 Voorstellen nieuw beleid
De voorstellen voor nieuw beleid honoreren zoals deze samengevat zijn weergegeven in de
navolgende tabel.

Voorstellen nieuw beleid (bedragen
in guldens)

2001 2002 2003 2004 Hoofd-
functie

Staten-
stuk

a. Tussentijdse evaluatie gemeentelijke
herindeling 100.000 1

b. Gevolgen landelijke milieuregelgeving
voor provinciaal wegbeheer 300.000 309.000 318.000 328.000 3 ≡

c. Onderhoud provinciale eigendommen
10.000 10.000 10.000 10.000 6

d. Steunpunt Drents cultureel erfgoed 534.681 831.268 923.529 959.642 8 ≡
e. Meerjarenonderhoudsplan

provinciehuis 582.100 582.100 582.100 582.100 App. ≡
f . Vervanging postverwerkings- en

registratiesysteem 21.500 21.500 21.500 21.500 App.
g. Nieuwe Postwet/postverzending 50.000 50.000 50.000 50.000 App.
h. Schoonmaakdiensten 50.000 25.000 25.000 25.000 App.
i. De provincie in voor een zichtbaar

profiel* 40.000  p.m.  p.m.  p.m. 1
j. Integriteit lokaal bestuur 50.000 1
k. Integraal veiligheidsbeleid 75.000 2
l. Subsidie bosbrandbestrijding 50.000 50.000 50.000 50.000 2
m. Bijdragen aan gemeenten in opstellen

waterplan 180.000 4 ≡
n. Zonebeheer 13.000 13.000 13.000 13.000 5
o. NME-project Leren voor

Duurzaamheid 72.500 72.500 72.500 6 ≡
p. Randenbeheer in de ecologische

verbindingszones middels ROL** 100.000 100.000 100.000 100.000 6 ≡
q. Actieplan cultuurbereik 2001-2004***

280.000 390.000 390.000 390.000 8 ≡
r. Concernprogramma internationale

contacten 127.500 127.500 127.500 127.500 8
s. Regiovisie verpleging en verzorging

Drenthe 2001-2005 300.000 8 ≡
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t. Automatisering en handhaving Wet
hygiëne en veiligheid
zwemgelegenheden 58.350 9.000 9.000 9.000 8

u. Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-
Overijssel

100.000 9

v. Digitalisering bestemmingsplannen 300.000 9 ≡
w. (Interprovinciale) projecten met ICT-

toepassingen 200.000 200.000 200.000 200.000 App. ≡
x. Externe helpdesk voor het

Stateninformatiesysteem 85.000 87.000 89.000 91.000 App.
y. Personele gevolgen intensivering

toepassing ICT 300.000 300.000 300.000 300.000 App.
z. Nieuwe media 125.000 125.000 125.000 125.000 App. ≡
aa. Project Juridische kwaliteitszorg 100.000 App.
ab. Documentatie informatievoorziening 100.000 App.
ac. Verhoging krediet Onderhoud

inventaris 20.000 20.000 20.000 20.000 App.
ad. Project De Blinkert (infocentrum

VAM-berg) 200.000 ≡
Totaal 4.524.631 3.322.868 3.426.129 3.401.742

* na 2001 opnieuw bezien
** via de ROL
*** rest uit herijking + kredieten

Hierna zijn de voorstellen voor nieuw beleid kort, nader toegelicht.

a. Tussentijdse evaluatie gemeentelijke herindeling
Voorbereidingen worden getroffen voor een evaluatieonderzoek van de gemeentelijke
herindeling. Het onderzoek dat naar verwachting in 2001 zal kunnen starten, zal zich
richten op de alledaagse praktijk en op toekomstige verbeterpunten voor provincie en
gemeenten.

b Gevolgen landelijke milieuregelgeving voor het provinciale wegbeheer
Vanaf 2001 is het verboden om "granulaat" te hergebruiken als gebonden fundering onder
verbredingen, omleggingen etc. van wegen (rijksregelgeving en Bouwstoffenbesluit). Het
teerhoudend materiaal moet worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie en daar
worden verwerkt. Deze verwerking kost naar verwachting ƒ 50,-- per ton meer dan het
huidige hergebruik.

c. Onderhoud provinciale eigendommen
Wij zijn overeenkomstig de provinciale Kadernota 1996 bezig met het afstoten van
archeologische en cultuurhistorische terreinen en ook verspreid liggende natuurterreinen
zoals zandwinplassen, bosjes, heideterreinen en dergelijke. Het afstotingsproces is nog
niet afgerond. Voor de (natuur)terreinen die in ons eigendom/beheer blijven voeren wij het
nodige extensieve beheer en onderhoud uit. De gevraagde middelen hebben betrekking op
de in ons eigendom blijvende terreinen.
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d. Steunpunt Drents cultureel erfgoed
De rijksoverheid wil provincies ook op het gebied van cultureel erfgoed de regiefunctie
geven. De monumentenzorg is voor een belangrijk deel in handen van de gemeenten. Alle
provincies nemen, met steun van het Rijk, de regiefunctie waar. Wij geven dit vorm via het
steunpunt "Erfgoedhuis van Drenthe". Dit Erfgoedhuis gaat een geïntegreerde aanpak van
het cultureel erfgoed in Drenthe verzorgen (monumentenzorg, welstandstoezicht,
geschiedenis, musea en archeologie).

e. Meerjarenonderhoudsplan provinciehuis
Voor een periode van tien jaar hebben wij een Meerjarenonderhoudsprogramma
opgesteld, waarin het technisch en bouwkundig onderhoud van het provinciehuis is
opgenomen. Dit programma is de basis voor het jaarlijks onderhoud van het provinciehuis.
Hierdoor worden financiële risico's beperkt, omdat geen achterstallig onderhoud ontstaat.
Voor zeer grote projecten (bijvoorbeeld dakbedekking) kan worden gereserveerd.

f. Vervanging postverwerkings- en registratiesysteem
Wij willen de postregistratie verder digitaliseren. Dit zal zich ook uitbreiden naar het digitaal
aanleveren van documenten. Dit zal in overeenstemming moeten zijn met de voorschriften
van de Archiefwet. Het huidige systeem vervangen wij door een nieuw postverwerkings- en
registratiesysteem. Hierdoor wordt de toepassing gebruiksvriendelijker en de functionaliteit
vergroot.

g. Nieuwe Postwet/postverzending
Met ingang van 1 juni 2000 (nieuwe Postwet) wordt er BTW geheven over drukwerk en
brieven zwaarder dan 100 gram. Dit betekent dat het versturen van poststukken meer geld
gaat kosten. Het huidige budget is niet meer toereikend. Daarnaast is er een ontwikkeling
gaande dat steeds meer poststukken worden verstuurd. Naarmate het digitaal verwerken
van documenten gebruikelijker wordt, zal het aantal te verzenden poststukken weer
afnemen.

h. Schoonmaakdiensten
Het schoonmaken van de huisvesting wordt duurder omdat in 2000 een kostenstijging van
5,4% is doorberekend door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten.
Deze verhoging is niet meegenomen in het budget voor 2000 waardoor overschrijding van
het budget ontstaat. Een volgende reguliere berekening voor kostenstijging voor 2001 is
eveneens aangekondigd waardoor een verhoging van het budget noodzakelijk is.

i. De provincie in voor een zichtbaar profiel
Een provinciale delegatie zal per jaar drie tot vier keer verschillende gebieden van de
provincie bezoeken. De te bespreken onderwerpen en de samenstelling van de provinciale
delegatie worden per bezoek bepaald. Gedacht wordt aan een combinatie van leden van
het college van gedeputeerde staten, statenleden en ambtenaren. Doel van de bezoeken
is een duidelijker profilering van de provincie en een directere betrokkenheid van de
samenleving bij het provinciaal beleid.

j. Integriteit lokaal bestuur
Wij willen meer aandacht besteden aan de vorderingen op integriteitsgebied. Door het
geven van voorlichting (themabijeenkomsten/workshops) gaan wij het implementatieproces
vormgeven.
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k. Integraal veiligheidsbeleid
Als uitvloeisel van het landelijke integrale veiligheidsprogramma gaan wij ook in Drenthe de
nodige activiteiten ontwikkelen. Wij gaan ons als intermediair en ook als initiator opstellen
in de komende periode. Dit gebeurt door participatie in het ambtelijke Provinciaal Platform
Leefbaarheid en Veiligheid. Hierin zijn ook de korpsbeheerder, de korpschef en het
Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigd.
Beleidsafstemming zal meer integraal en structureel gaan plaatsvinden. Daarbij denken wij
aan jongerenbeleid, maar bijvoorbeeld ook de geestelijke gezondheidszorg. Wij willen een
provinciebreed convenant, waarbij wij met de twaalf gemeenten, het OM en de politie
afspraken gaan maken om te komen tot structurele afstemming.

Door (minimaal) een tweetal provinciebrede thematische conferenties te houden willen wij
een aantal specifieke veiligheidsaspecten benoemen en uitwerken, met name de integrale
aanpak van de jeugdzorg en jeugdveiligheid. Wij treden bij de conferenties faciliterend op.

l. Subsidie bosbrandbestrijding
Het voorkomen van natuurbranden heeft in Drenthe een economisch aspect, gelet op het
belang van de toeristische sector voor onze provincie. Staatsbosbeheer heeft
aangekondigd niet langer mee te willen betalen aan de preventieve vliegtuigbewaking van
de natuurterreinen in brandgevaarlijke perioden. De Stichting Bosbrandbestrijding die deze
vliegtuigbewaking uitvoert, zal hierdoor andere inkomsten nodig hebben. Wij gaan de
subsidie verhogen om het bestaan van de Stichting Bosbrandbestrijding te behouden.

m. Bijdragen aan gemeenten in opstellen waterplan
Om een betere afstemming tussen de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te
krijgen op lokaal niveau gaan wij stimuleren dat iedere gemeente samen met het
waterschap een waterplan gaat opstellen.
Het waterplan zal ook gericht zijn op het aandragen van oplossingen voor
wateroverlastsituaties inspelend op de toekomst met de
klimaatverandering/zeespiegelrijzing.

n. Zonebeheer
Als uitvloeisel van de nota Zonebeheer Drenthe is met de zonebeheerders een
overeenkomst gesloten. Begin 2000 zijn er nadere afspraken gemaakt over de jaarlijkse
uitvoeringskosten voor extern zonebeheer, de zogenaamde exploitatiekosten. Wij zijn
verantwoordelijk voor het zonebeheer op industrieterreinen waarvoor wij het bevoegd
gezag zijn. Veranderingen van deze inrichtingen komen voor onze kosten. Voor de
jaarlijkse (exploitatie)kosten van het systeem van zonebeheer reserveren wij geld om de
door de externe zonebeheerder te maken kosten te betalen.

o. NME-project Leren voor Duurzaamheid
Van 2000 tot 2003 loopt een extra stimuleringsprogramma NME21, Leren voor
Duurzaamheid. Dit is een gezamenlijk programma van Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen. Leren voor Duurzaamheid is bedoeld om samen met directbetrokkenen te
zoeken naar de meest duurzame oplossing voor ontwikkelingen.

p. Randenbeheer in de ecologische verbindingszones middels ROL
De ROL kent overeenkomsten voor landschapselementen zoals houtwallen, singels en
poelen. Het accent wordt steeds meer verlegd richting de ecologische verbindingszones.
Wij gaan met betrokken partijen de mogelijkheden na en benutten deze om
randenovereenkomsten voor alle 27 verbindingszones te sluiten. Door
uitbreiding/aanvulling van de ROL Drenthe voor randenbeheer kunnen zo'n 50
beheersovereenkomsten worden gesloten met grondeigenaren.

q. Actieplan cultuurbereik 2001-2004
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Wij gaan de uitvoering van het Drentse Actieprogramma cultuurbereik in 2001 starten. Dit
programma is onderdeel van het Rijkskunstenplan en is samen met gemeenten en
instellingen ontwikkeld. Met dit Actieplan willen wij vooral meer en ander publiek bereiken
in plaats van meer kunstproducties. Daarbij denken wij aan jeugd (4-18 jaar) als doelgroep
en aan culturele diversiteit als belangrijk aspect. Ook moet het beleid rekening houden met
het specifieke plattelandskarakter van de provincie (vervoer, voorzieningen en betrekkelijk
kleine gemeenten).

r. Concernprogramma internationale contacten
Ten behoeve van ons beleid met betrekking tot buitenlandse betrekkingen is vanaf 2001
een bedrag van ƒ 127.500,-- in de begroting opgenomen. Wij stellen ons voor om dit najaar
met u op basis van een korte beleidsnotitie over het buitenlandbeleid en toekomstige
activiteiten daarin van gedachten te wisselen.

s. Regiovisie verpleging en verzorging Drenthe 2001-2005
De Regiovisie verpleging en verzorging is vastgesteld. Ook de komende jaren zet de
vergrijzing van Drenthe voort. Het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden en het
zorgaanbod voor ouderen blijft dan ook een van onze speerpunten. Uitgangspunt hierbij
zijn de doelstellingen in de Regiovisie verpleging en verzorging 2001-2005. De gevraagde
middelen houden verband met het ontwikkelen van minimaal drie multifunctionele zorg- en
dienstencentra.

t. Automatisering en handhaving Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (WHVZ)
Wij gaan het gegevensbestand van de WHVZ automatiseren. Het maandelijks en op
jaarbasis toetsen van de gegevens aan de wettelijke normen kan hierdoor sneller. De
vrijgekomen uren kunnen wij inzetten voor de noodzakelijke handhavingsbezoeken aan
zwemgelegenheden.

u. Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel
Op basis van een convenant hebben de deelnemende partijen afspraken gemaakt over de
uitvoering van de Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. De kosten voor de
regiovisieorganisatie, de projectuitvoering en de public affairs worden gezamenlijk
gedragen. Tot 15 juni 2001 zijn wij initiator van de Regiovisie Zuid-Drent he/Noord-
Overijssel. Wij verzorgen het voorzitterschap en het Bestuurlijk Overleg en ook de
programmacoördinatie en het secretariaat van de regiovisieorganisatie.

v. Digitalisering bestemmingsplannen
Wij stimuleren de gemeenten om de nieuwe bestemmingsplannen te digitaliseren. Het
toetsen van deze plannen aan het Provinciaal omgevingsplan (POP) kan dan digitaal, en
daarmee efficiënter plaatsvinden. Daarnaast vinden wij dat een digitaal
bestemmingsplanarchief veel toegankelijker is voor alle medewerkers dan een papieren
archief. De monitoring van het POP wordt vergemakkelijkt en de gegevens kunnen beter
benut worden voor onze planontwikkeling. Wij gaan een initiërende rol vervullen om zo met
de gemeenten een uniforme methode te ontwikkelen waardoor de uitwisselbaarheid van
gegevens gegarandeerd wordt.
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w. (Interprovinciale) projecten met ICT-toepassingen
De organisatie moet snel en pro-actief in kunnen spelen op moderne ICT-ontwikkelingen.
Wij werken mee aan de intensivering van de interprovinciale samenwerking op het terrein
van ICT.
Voor drie jaar is een interprovinciaal coördinatiepunt ingesteld, gefinancierd door de
deelnemende provincies. In het provinciehuis gaan wij een representatieve hightech-
ontmoetingsplaats en een laboratorium inrichten. Dit is zowel voor intern als extern gebruik
(videovergaderen, elektronisch vergadersysteem (EVS) en moderne presentatiemiddelen).
Wij gaan met nieuwe vormen van ICT experimenteren en nieuwe informatiesystemen
uittesten. Zoals flexibele werkplekken, telewerken, workflow-management,
huisstijlontwikkeling, klantcontactsysteem, RSI-monitor en dergelijke.

x. Externe helpdesk voor het Stateninformatiesysteem
Het contract waarmee momenteel de externe helpdeskondersteuning wordt geregeld
eindigt eind 2000 en was uit eenmalige middelen gedekt. De gevraagde middelen hebben
betrekking op de kosten van een nieuwe overeenkomst.

y. Personele gevolgen intensivering toepassing ICT
Een gevolg van de ingezette intensivering van ICT-toepassingen is dat er meer gevraagd
wordt van het systeembeheer (voor de technische exploitatie). De nieuwe systemen zullen
eerst nog naast de bestaande werkprocessen blijven bestaan waarvoor extra personele
capaciteit wordt ingezet.

z. Nieuwe media
De voorgestelde intensivering heeft met name betrekking op het verder ontwikkelen van
internettoepassingen. De gevraagde middelen zijn bestemd voor:
- de aanpassing van de website van de provincie Drenthe
- het opstarten van een "portaal Drenthe"
- het opnemen van een routeplanner op de website (waarmee onder andere toeris-

tische attracties in Drenthe gemakkelijker kunnen worden gevonden)
- het organiseren van een conferentie met als titel "de politiek aan zet op het Internet?!"
- experimenteren met interactieve beleidsvorming
- aansluiting bij een landelijke vacaturebank
- het ontwikkelen en invoeren van een jongerensite

aa. Project Juridische kwaliteitszorg
In het jaar 2001 gaan wij verder met het uitvoeren van het project Juridische kwaliteitszorg.
Het project heeft als doel te komen tot een versterking van de juridische kwaliteit. Dit
gebeurt door het gestructureerd invoeren van een systeem van kwaliteitszorg om de
organisatie, haar werkprocessen en de daarmee gepaard gaande risico's meer inzichtelijk
en beheersbaar te maken. De noodzaak van dit project komt voort uit diverse interne en
externe ontwikkelingen, zoals het organisatiebrede streven naar kwaliteitszorg, integraal
management, complexere regelgeving (waaronder Europese), juridisering van het
openbaar bestuur en een toenemende aansprakelijkstelling van overheden.

In het jaar 2000 is het project opgestart met een startconferentie en het uitvoeren van
risicoinventarisaties bij een tweetal pilotgroepen. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in het
activiteiten-/maatregelenplan. Dit plan zal in 2001 als kader dienen waarbinnen de afzonderlijke
groepen de legal audit kunnen uitvoeren.
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ab. Documentatie informatievoorziening
Om de mogelijkheden op het gebied van de ICT op het gebied van de documentaire
informatievoorziening optimaal te benutten moet zorgvuldig te werk worden gegaan bij de
Europese aanbesteding voor de vervanging van copiers en printers. De gevraagde
middelen zijn voor advisering en begeleiding.

ac. Verhoging krediet Onderhoud inventaris
De verhoging van het krediet wordt gevraagd in verband met de werkruimten van
gedeputeerden en directieleden. Doel is te komen tot een nieuwe standaard, die aansluit
bij de functie en eisen van de gebruikers.

ad. Project De Blinkert (infocentrum VAM-berg)
Met een extra budget van ƒ 200.000,-- kan op overtuigende wijze invulling worden
gegeven aan het bezoekerscentrum zelf, de museale inrichting van het gebouw en de
binnenafwerking van het infocentrum.

3.3. Fonds flexibel beleid

Structurele storting
Per 1 januari 2001 bedraagt het verwachte saldo van het Fonds flexibel beleid,
rekeninghoudend met een volledige toewijzing van het totaal voor het jaar 2000 beschikbare
bedrag van ƒ 7,544 miljoen, naar verwachting ƒ 9,022 miljoen. Voor het flexibel beleid wordt
volgens de spelregels gestreefd naar een structurele fondsstorting van 5% van de algemene
uitkering en opcenten MRB, voor het jaar 2000 overeenkomend met een bedrag van ƒ 7,544
miljoen. Hoewel wij blijven streven naar een bedrag van deze omvang achten wij dit bedrag te
hoog om het, gelet op de overige beleidsprioriteiten, meerjarig in de begroting op te nemen.
Daarnaast hebben wij in het voorgaande voorgesteld om structurele middelen beschikbaar te
stellen ter dekking van kapitaallasten verbonden aan de investeringen verkeer en vervoer in de
periode 2002 tot 2010. Een groot gedeelte van de investeringen, waarvoor u binnen afzienbare
tijd nadere voorstellen kunt verwachten, heeft betrekking op Ruimtelijk-Economische
Ontwikkelingsvisie Noord-Nederland (REONN). Naar verwachting zullen REONN-voorstellen
het Fonds flexibel beleid daardoor in de toekomst in geringere mate aanspreken. Wij stellen, het
voorgaande overwegende, voor om vanaf 2001 een bedrag van ƒ 4 miljoen als structurele
fondsstorting in de begroting op te nemen.

Voorstel 8 Structurele storting Fonds flexibel beleid vanaf 2001
Vanaf 2001 structureel ƒ 4 miljoen storten in het Fonds flexibel beleid.

Tweede tranche flexibel beleid
Het bestemmingsvoorstel van de eerste tranche flexibel beleid, zoals opgenomen in de
Voorjaarsnota 2000 heeft een netto-omvang van ƒ 2.233.250,--. Dit bedrag bestaat uit
bestemmingen ter waarde van ƒ 4.492.000,-- minus een verwachte terugontvangst uit het
Fonds witte vlekken van ƒ 2.258.750,--. Voor de tweede tranche flexibel beleid 2000 is daarmee
beschikbaar een bedrag van ƒ 7.544.000,-- minus ƒ 2.233.250,-- is ƒ 5.310.750,--, afgerond
ƒ 5.300.000,--.

Samengevat:
Voorstel 9 Te bestemmen middelen tweede tranche middelen flexibel beleid 2000
De omvang van de te bestemmen middelen van de tweede tranche flexibel beleid 2000
bepalen op een bedrag van ƒ 5,300 miljoen.
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Ons bestemmingsvoorstel voor de tweede tranche flexibel beleid 2000 is als volgt:

Voorstel 10 Bestemming middelen Fonds flexibel beleid, tweede tranche 2000
- Plan van aanpak biologische landbouw in Drenthe ƒ 115.000,--
- Project Participatiebeleid niet-werkenden - 750.000,--
- Cultuurtoerisme in Drenthe - 350.000,--
- Energiebesparing en duurzame energie -        250.000,--
Totaal ƒ 1.465.000,--

Het resterende bedrag van ƒ 3.835.000,-- blijft beschikbaar in het Fonds flexibel beleid.

Voor een nadere toelichting op de voorgestelde vier projecten verwijzen wij u naar de
afzonderlijke statenstukken die u hiervoor ontvangt.

Door het niet volledig bestemmen van de beschikbare middelen voor 2000 bedraagt het
verwachte saldo per 1 januari 2001 van het Fonds flexibel beleid na verwerking van voorstel 10
ƒ 9,022 miljoen + ƒ 3,835 miljoen is in totaal ƒ 12,857 miljoen.

sa/coll.


